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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತಿ ಭತ್ಯೆ ಗಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1956
ರ ಕರಣಗಳ ಅನುಕರ ಮಣಿಕೆ
ಉದೄದ ೇವಖಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಖಳ ಹೇಳಿಕೆ
ರ ಔರಣಖಳು:
1.

ಚಿಔಕ ಹೆಷರು ಮತ್ತು ನಅರ ರಂಭ

2.

ರಿಭಾಷೆಖಳು

3.

ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ಆತಿಥಯ ಭತ್ಯಯ ಖಳು

3ಎ.

ವತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಔಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

4.

ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ವಾಷದ ಮನೆಖಳು

5.

ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ವಾಸನ ಸೌಲಭಯ

6.

ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಷಕಾಾರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೄಚ್ಚ ಖಳು

7.

ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮಲೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ತಯ ಜಿಸಿದ
ಮಲೆ ಡೆಯು ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಖಳು

8.

ರ ವಾಷದ ಮಲಿರುವಾಖ, ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ
ಕ್ಷದ ನಾಯಔ ಮತ್ತು ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು- ಇರುಖಳ ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಇತರ
ಭತ್ಯಯ ಖಳು

9.

ವೆದಯ ಕೇಯ ಶುಶ್ರರ ಷೆ

10.

ಉ-ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಸಂಬಳಖಳು

10ಎ.

ಉ-ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು
ನಿಾಹಿಸು ಯ ಕು ಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಬಳ, ವಾಸನ ಭತ್ಯಯ ಮತ್ತು ವಾಸನ

10ಬಿ.

ಉ-ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ವಾಷದ ಮನೆಖಳು

10ಸಿ.

ಉ-ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ವಾಸನ ಸೌಲಭಯ

10ಡಿ. ಉ-ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಷಕಾಾರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ವೄಚ್ಚ ಖಳು
10ಇ.

ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔನ ಸಂಬಳ

10ಎಫ್. ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔನ ವಾಷದ ಮನೆ
10ಜಿ.

ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರಿಗೄ ವಾಸನ ಸೌಲಭಯ

10ಹೆಚ್. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ
10ಐ.

ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು ಮತ್ತು ಷಕಾಾರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೄಚ್ಚ ಖಳು

10ಜೆ.

ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ ವಾಷದ ಮನೆ

10ಕೆ. ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ ವತನ
10ಎಲ್. ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ ವಾಸನ ಸೌಲಭಯ
10ಎೊಂ. ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ ವಾಸನ ಸೌಲಭಯ
10ಎನ಄. ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ಷಕಾಾರವು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೄಚ್ಚ ಖಳು
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10ಒ.

ಷಚೇತಔರಿಗೄ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನವ ಯ

10ನಆ.

ಕೆಲವು ಇತರ ಸಂದಭಾಖಳಲಿಿ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ಶುಲಕ ನ್ನು ಷಕಾಾರವು
ಭರಿಸುವುದ್ಯ

10ಕ್ಯಯ . ಮನೆ ಬಾಡಿಗೄ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಔಡಿತಖಳು, ಇತ್ಯಯ ದಿ
11.

ವಿಧಾನಷಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರ ಸಂಬಳ

11ಎ.

ಷದಷಯ ರಿಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನ, ಇತ್ಯಯ ದಿ

11ಬಿ.

ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು ವತನ

11ಸಿ.

ಆತಿಥಯ ಭತ್ಯಯ

12.

ವಿಧಾನಷಭಾ ಷದಷಯ ರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ನ ಷದಷಯ ರು - ಇರಿಗೄ ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಮತ್ತು
ದಿನಭತ್ಯಯ ಖಳು ಮತ್ತು ವೆದಯ ಕೇಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭಯ ಖಳು

12ಎ.

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ

13.

ಮಂತಿರ , ರಾಜ್ಯ ಮಂತಿರ , ಉ-ಮಂತಿರ , ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,
ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು ಮತ್ತು ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ - ಇರು ಷದಷಯ ರಾಗಿ ಸಂಬಳ
ಡೆದಿರುವುದ್ಯ

13ಎ.

ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳು ಮತ್ತು ಮೇೇಟಾರು ಸೈಔಲ್ಖಳ ಕರಿೇದಿಗಾಗಿ ಮುೊಂಖಡಖಳ
ಮಂಜೂರಾತಿ

13ಬಿ.

ಬಾಕಖಳ ಸೂಲಿ

13ಸಿ.

ಕೆಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿಯ ಸ್ಥಾ ನೆ

13ಡಿ. ಮಾನಯ ತ್ಯ ಡೆದ ಗೊಂಪುಖಳಿಗೄ ಸೌಲಭಯ ಖಳು
14.

ಉಳಿಸುವಿಕೆ

15.

ನಿಯಮ ರಚ್ನಾಧಿಕಾರ

16.

1956ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಾಯ ದವ ಸಂಖ್ಯಯ 3ರ ನಿರಷನ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಖಳು
*****
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ಉದ್ದ ೇವಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
I
1957ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 2.- ಲಭಯ ವಿರುವುದಿಲಿ .

II
1957ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 17.- ಲಭಯ ವಿರುವುದಿಲಿ .

III
1957ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 27.- ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಗಾರ ಮಾೊಂತರ ರ ದವದ
ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ಸುಷಜಿಜ ತ ಷತಿಯನ್ನು

ಉಚಿತವಾಗಿ ದಗಿಸುವುದ್ಯ ಮತ್ತು

ಷಾ ಳಿೇಯ ಮತ್ತು

ಗಾರ ಮಾೊಂತರ ರ ದವದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ಸದಿನಾರು ರೂನಅಯಿ ಮೇತು ದ ದಿನಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಸಂದಾಯ
ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ. ಗಾರ ಮಾೊಂತರ ರ ದವದ ಷದಷಯ ರುಖಳು ವಿಧಾನ
ಮಂಡಲದ ಅಥವಾ ಅದರ ಷಮಿತಿಖಳ ಷಭೆಖಳು ನಡೆಯು ಅಧಿಯಲಿ ದೄ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲಿಿ ಇತರ
ಕೆಲಷದ ಮಲೆ ಬೊಂಖಳೂರಿಗೄ ಆಖಮಿಸಿದಾಖ, ಅರಿಗೄ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಷಕಾಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಸದಲಿಿ
ವಿಧಿಸು ದರಖಳಲಿಿ

ಅಧಾ ದರದ ಮಲೆ ಷತಿ ಸೌಲಭಯ

ದಗಿಸುವುದ್ಯ ಷಸ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ

ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ. ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 11875 - ಎಲ್ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 12.09.1957, ಔಡತ ಎಲ್ಎಡಬ್ಲ್ಿ ಯ 36
ಎಲ್ಜಿಎನ಄ 57 ರಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ).

IV
1959ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 12.- ಮೆಸೂರು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ
ಸಂಬಳಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 8ನೇ ರ ಔರಣವು, ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ ರಾಜ್ಯ ದ ಳಗೄ ಮತ್ತು
ಹೊರಗಿನ ರ ವಾಷಕೆಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು ದಿನಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು

ವಿನಿಯಮಿಸುತು ದೄ.

ರಾಜ್ಯ ದ ಹೊರಗಿನ ರ ವಾಷಖಳಿಗೄ ನಿಖದಿಮಾಡಲಾದ ದರಖಳೇ ಭಾರತದ ಳಗೄ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ
ರ ವಾಷಖಳಿಗೂ ಷಸ ಅನವ ಯಿಸುತು ದೄ. ಆದರೆ ಈ ದರಖಳು ಭಾರತದ ಹೊರಗೄ ಕೈಗೊಳುು  ರ ವಾಷಖಳಿಗೄ
ಷಮಾಔವಾಖದ ಇರುವುದರಿೊಂದ ಅೊಂಥ ರ ವಾಷಖಳಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ಭತ್ಯಯ ಖಳ ದರಖಳನ್ನು
ನಿದಿಾಶು ಡಿಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
V
1960ರ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡು

ಅಧಿನಿಯಮ

10.-

ರ ಸುು ತ

ಉಷಭಾತಿ

ಮತ್ತು

ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಸಂಬಳವು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ಮುನ್ನು ರ ಐತ್ತು ರೂ.ಖಳು ಇದದ ರೆ ಉಷಚಿರ
ಸಂಬಳವು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ಆರು ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳಾಗಿದೄ. ಉಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ
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ಸಂಬಳವು ಉಷಚಿರ ಸಂಬಳದಷೆು ೇ ಇರತಔಕ ದೄದ ೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ. ಆದಕಾರಣ ಮೆಸೂರು
ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 10ನೇ ರ ಔರಣನ್ನು

ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು

ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ೊಂದ್ಯ ಷದನದ ಷದಷಯ ನ್ನ ಬೇರೊಂದ್ಯ ಷದನದ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದಾಖ ಅಥವಾ
ನಾಮನಿದಾಶಿತನಾದಾಖ,

ಎರಡೂ

ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರತಔಕ ದದ ಲಿ ಎೊಂಬ್ಲ್ದನ್ನು
ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಸುವುದನ್ನು

ಷದನಖಳ

ಷದಷಯ ನಾಗಿ

ಸಂಬಳ

ಡೆಯಲು

ಮತ್ತು ಆಣೆಖಳ ಉಲೆಿ ೇಕಖಳನ್ನು ನಯ್ಕಪೈಸೆ ಉಲೆಿ ೇಕಖಳಾಗಿ

ಷಪ ಶು ಡಿಷಲು

ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು

ತಿದ್ಯದ ಡಿ

ಮಾಡಲು

ಮಹಾಲೇಕನಅಲರು ಷಲಹೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರ ತಿೊಂಖಳ ವತನನ್ನು ೊಂದ್ಯ
ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಷಲು ಶಾಷನನ್ನು

ತರಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ಯು ವಿಧಾನಷಭೆಯು

1959ರ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 24ನೇ ದಿನದಂದ್ಯ ನಿಣಾಯನ್ನು
ರ ಔರಣಖಳನ್ನು

ಅೊಂಗಿೇಔರಿಸಿದೄ. ಆದದ ರಿೊಂದ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ

ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ಉದೄದ ೇಶಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಔಳೆದ ಸ್ಥಾತಿರ ಔ ಚುನಾಣೆಖಳಲಿಿ

ವಿಧಾನಷಭೆಗೄ ಚುನಾಯಿತರಾದ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ, ರಿಶತಿು ನ ಷಭೆಖಳಿಗೄ ಹಾಜ್ರಾಗಿ,
ರಿಶತಿು ನ ರ ಕಾಯಾಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಸಿದಂಥ ಅಧಿಗೄ ವತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವುದಕೆಕ 6ನೇ ಖಂಡದಲಿಿ ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲು ಔರ ಮ ತ್ಯಗೄದ್ಯಕಳು ಲಾಗಿದೄ.
(ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಲ್ಎ 138, ದಿನಾೊಂಔ 4ನೇ ಏನಆರ ಲ್ 1960. ಔಡತ ಎಲ್ಎಡಬ್ಲ್ಿ ಯ 37
ಎಲ್ಜಿಎನ಄ 60 ರಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ).

VI
1967ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 8.- ಮೆಸೂರು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷಭಾತಿ
ಮತ್ತು ಉಷಭಾತಿ ಹಾಗೂ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು
ಸಲವಾರು ಶಾಖಳ ಹಿೊಂದೄ ನಿಖದಿಡಿಷಲಾಗಿದೄ. ಇೊಂದಿನ ಜಿೇನ ವೄಚ್ಚ ನ್ನು
ಅವುಖಳನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄನಿಸಿದೄ.

ಖಮನಿಸಿದರೆ

(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ - IV 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 31ನೇ ಜುಲೈ 1967, ಪುಟ 5,
ಸಂಖ್ಯಯ 101 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

VII
1968ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 18.- ``ಷಭಾತಿ'' ಹಾಗೂ ``ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ'' ಎೊಂಬ
ರಿಭಾಷೆಖಳಲಿಿ

ಷಭಾತಿ

ಅಥವಾ

ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ

ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಸು

ಷದಷಯ ನ್ನ

ಸೇರಿರುವುದರಿೊಂದ, ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ ದವು ಖಾಲಿಯಾದಾಖ ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ
ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು ನಿಾಹಿಸು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಷದಷಯ ನಿಗೄ
ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ ವತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗತಿು ದೄ. ಔನಾಾಟಔ
ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಉಬಂಧಖಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ
ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ ವತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಈಗಿರುವಂತ್ಯಯೇ ಅೊಂಥ ಷದಷಯ ರಿಗೄ ಗಾರ ಸಯ ವಾಗವುದರ ಬಗೄೆ
ಕೆಲವು ಸಂದಸಖಳು ಉದಭ ವಿಸಿವೄ. ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ ದವು ಖಾಲಿಯಿರುವಾಖ ಷಭಾತಿ
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ಅಥವಾ

ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ

ದದ

ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ಉಷಭಾತಿ

ಅಥವಾ

ನಿಾಹಿಸುನ್ನ. ಆದರೆ ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು

ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ್ನ
ಭತ್ಯಯ ಖಳಿಗೄ ಅನ್ನ

ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಉಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ
ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಸು ಯಾರೇ ಷದಷಯ ನಿಗೄ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಾಸನ ಭತ್ಯಯ ಯ ಸಂದಾಯಕೆಕ

ಮತ್ತು ವಾಸನ ಸೌಔಯಾಕಾಕ ಗಿ ಅಕಾವ ಮಾಡಿಕಡಲು ನಿದಿಾಶು

ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ಯ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ ಈಖ ನಿೇಡುತಿು ರು ಆತಿಥಯ

ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಔಡಿಮೄ ಎನಿಸಿದೄ

ಆದದ ರಿೊಂದ ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ ಔರ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ಥವಿರದ ಐದ್ಯನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳು
ಮತ್ತು ಆರು ಸ್ಥವಿರದ ಐದ್ಯನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಷಲು ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲಾಗಿದೄ.
3. ವಿಮಾನಯಾನದ ಅಧಿಯಲಿಿ

ಸಂಭವಿಸು ಅಘಾತಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಮೄಗೄ

ವಿಮಾಕಂತನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ನಿದಿಾಶು ಶಾಷನಬದಿ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ಯ
ತ್ತೊಂಬಾ ಅಖತಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಸಿರುವುದರಿೊಂದ ಅೊಂಥ ಅವಯ ಔ ಉಬಂಧನ್ನು ಔಲಿಪ ಷಲಾಗಿದೄ.
4. ಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು, ದೄಸಲಿಯಲಿಿ ತಂಗ
ಅಧಿಯಲಿಿ ಉಚಿತ ಕಾರುಖಳ ಸೌಲಭಯ , ರ ವಾಷದ ಮಲಿರು ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು
ರೈಲಿನ

ಮೂಲಔವಾಖಲಿ

ಅಥವಾ

ವಿಮಾನದ

ಮೂಲಔವಾಖಲಿ

ಮುೊಂದಿನ

ರ ಯಾಣನ್ನು

ಕೈಗೊೊಂಡಾಖ ಬೊಂಖಳೂರಿಗೄ ವಾಸ್ಥಾ ಗ ಮೇೇಟಾರು ವಾಸನದ ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ವೄಚ್ಚ ದ ಸಂದಾಯ
ಮತ್ತು ಷದಷಯ ರು ದೄಸಲಿಯ ಮೆಸೂರು ಭನದಲಿಿ ಷತಿಗಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೄಯ
ನಿಧಾರಣೆ ಇವುಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅಖತಯ ವಾದ ಶಾಷನಬದಿ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಕಾವ
ಔಲಿಪ ಷಲಾಗಿದೄ.
5. ಬೊಂಖಳೂರು ನಖರದಲಿಿ ಉಚಿತವಾದ ಸುಷಜಿಜ ತ ನಿವಾಷ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಮನೆಬಾಡಿಗೄ ಭತ್ಯಯ ,
ನಿವಾಷದ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಷಚಿವಾಲಯ ಸಿಬಬ ೊಂದಿಖಳಿಗೄ ಭತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಔಚೇರಿ ವೄಚ್ಚ

ಮುೊಂತ್ಯದ

ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು
ವಿಧಾನಷಭೆಯಲಿಿ ನ
ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ.

ದಗಿಷಲು

ವಿರೇಧ

ಕ್ಷದ

ನಾಯಔರಿಗೂ

ಷಸ

(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ) ಸಂಚಿಕೆ, ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 26ನೇ ಆಖಸ್ು 1968, ಸಂಖ್ಯಯ
705, ಪುಟ 7-8 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

VIII
1969ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 15.- ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಭಾರತದ
ಹೊರಗಿನ ರ ವಾಷಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ
ಷಚಿರುಖಳ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು

ಮತ್ತು ದಿನಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಔನಾಾಟಔ

ಷಚಿರುಖಳಿಗೄ

ಅನವ ಯವಾಖಬಹುದಾದ ದರಖಳಲಿಿ ಯೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯುಔು ವೄೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ) ಸಂಚಿಕೆ, ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 26ನೇ ಆಖಸ್ು 1969, ಸಂಖ್ಯಯ
420, ಪುಟ 3 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)
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IX
1974ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 19.- ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾತಿ ಮತ್ತು
ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳ ವತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು ಬಸಳ ಹಿೊಂದೄಯೇ
ನಿಖದಿಮಾಡಲಾಗಿದೄ. ಉಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವತನ
ಮತ್ತು

ಷಭಾತಿ,

ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,

ಉಷಭಾತಿ,

ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ

ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು

ಮತ್ತು

ವಿಧಾನ

ಈಗಿನ ಸಂದಭಾಕೆಕ

ಮಂಡಲದ

ಅನ್ನಗಣವಾಗಿ

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(1974ರ ವಿಧಾನಷಭಾ ವಿಧೇಯಔ ಸಂಖ್ಯಯ 23, ಔಡತ ಸಂಖ್ಯಯ . ಎಲ್ಎಡಬ್ಲ್ಿ ಯ 11 ಎಲ್ಜಿಎನ಄ 74
ರಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ).

X
1975ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 3.- ಉಷಭಾತಿಗೄ ಮತ್ತು ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ
ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಸುಷಜಿಜ ತ ನಿವಾಷ ಮತ್ತು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರನ್ನು

ದಗಿಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ

ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ. ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಷದನಖಳು ಅಧಿವವನದಲಿಿ ಲಿ ದಿರುವುದರಿೊಂದ, ಈ
ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಅಧಾಯ ದವನ್ನು

ಹೊರಡಿಷಲಾಗಿದೄ. ಈ ವಿಧೇಯಔನ್ನು

ಅಧಾಯ ದವಕೆಕ

ಬದಲಾಗಿ

ಮಂಡಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ) ಸಂಚಿಕೆ, ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 10ನೇ ಫೆಬರ ರಿ 1975,
ಸಂಖ್ಯಯ 273, ಪುಟ 4 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XI
1976ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 13.- ಸಂಬಂಧಟು

ಷಮಿತಿಖಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರ

ಷಮೄಮ ೇಳನಖಳಲಿಿ ಷಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಭಾಖಹಿಸಿದಾಖ ಸ್ಥರಿಗೄಗಾರಿ ಅರು ಭರಿಸಿದ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ರ ಷಔು 12 (ಎಫ್) ರ ಔರಣದಲಿಿ
ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ರ ಮಾಣದಲಿಿ
ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ಯ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ

ಅಧಿವವನದಲಿಿ ಲಿ ದಿರುವುದರಿೊಂದ,

ಸ್ಥರಿಗೄ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು
ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಔನಾಾಟಔ

ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಸಿಲಿ . ನಿಯಮಖಳಲಿಿ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಉಬಂಧನ್ನು
ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲವು

ಸಂಬಳಖಳ

(ತಿದ್ಯದ ಡಿ)

ಅಧಾಯ ದವ, 1976ನ್ನು ಹೊರಡಿಷಲಾಗಿದೄ. ಅೊಂತ್ಯಯೇ ನಿಯಮಖಳಲಿಿ ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ರ ಮಾಣದಲಿಿ
ಸ್ಥರಿಗೄ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಉಬಂಧನ್ನು ಔಲಿಪ ಷಲಾಗಿದೄ.
ಈ ವಿಧೇಔನ್ನು ಅಧಾಯ ದವಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡಿಷಲಾಗಿದೄ.
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(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 5ನೇ ಫೆಬರ ರಿ 1976, ಪುಟ 114-115 ರಲಿಿ
ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XII
1976ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 49.- ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ರ ಯಾಣದ ವೄಚ್ಚ
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಧಾನಿಖಳು ಹಾಗೂ ವಿದಶಿ ರಾಶು ರಖಳ ಗಾರ ಮಾೊಂತರ ರ ದವಖಳಲ್ಲಿ ಜಿೇನ ವೄಚ್ಚ ವು
ಇತಿು ೇಚಿನ ಶಾಖಳಲಿಿ ಖಣನಿೇಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿದೄ. ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ, ವಿಮಾನ, ರೈಲು
ಅಥವಾ ಷಮುದರ ದ ಮೂಲಔ ಮಾಡು ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ ಈಖ ಗಾರ ಸಯ ವಾಖಬಹುದಾದ ತರಖತಿಯ
ೊಂದ್ಯ ಔಡೆಯ ರ ಯಾಣ ದರದ ೊಂದ್ಯ ಮತ್ತು ೊಂದ್ಯ ಐದನೇ ಟ್ಟು

ನಿೇಡು ರ ಯಾಣದ ದರ

ಮತ್ತು ರ ಯಾಣದ ದಿನಖಳಿಗೄ ಮತ್ತು ಯಾವುದ ಷಾ ಳದಲಿಿ ತಂಗ ದಿನಖಳಿಗೄ ದಿನವೇೊಂದಕೆಕ ನಿೇಡು
100 ರೂ.ಖಳ ದಿನಭತ್ಯಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಶ ಸಂದಭಾಖಳಲಿಿ ನಿೇಡಲಾಗ 150 ರೂ.ಖಳ ದಿನಭತ್ಯಯ ಔಡಿಮೄ
ಎೊಂದೄನಿಸಿದೄ. ಜಿೇನ ವೄಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೈಗೊಳುು ವಂಥ ರ ಯಾಣದಲಿಿ ದವದಿೊಂದ ದವಕೆಕ ವಾಷು ವಿಔ ವೄಚ್ಚ
ಯ ತ್ಯಯ ಷವಾಗವುದರಿೊಂದ
ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು

ತಿದ್ಯದ ಡಿ

ಮಾಡುವುದ್ಯ

ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ

ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ) ಸಂಚಿಕೆ, ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 24ನೇ ಮ 1976, ಸಂಖ್ಯಯ
2814, ಪುಟ 3 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XIII
1976ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 72.- ವಿಧಾನ ಷಭೆಯಲಿಿ ನ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ
ನಾಯಔರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಷಭೆಯಲಿಿ ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ
ಶಿೇಗರ ಲಿನಆಗಾರ ಮತ್ತು
ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ವಿಧಾನ
ರ ಯಾಣನ್ನು

ಜ್ವಾನ - ಇೊಂಥ ಕೆಲವು ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು

ಮಂಡಲದ

ಷಮಿತಿಖಳ

ಷದಷಯ ರುಖಳು,

ದಗಿಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ

ಭಾರತದ

ಹೊರ

ಕೈಗೊಳುು ತ್ಯು ರೆ. ಅೊಂಥ ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಉಬಂಧನ್ನು

ಷಚೇತಔರಿಗೄ ಸಂಬಳ, ನಿವಾಷ, ವಾಸನ,

ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ದವಖಳಲಿಿ ಯೂ

ಮತ್ತು ದಿನಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು

ಔಲಿಪ ಷದ ಇರುವುದರಿೊಂದ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಸೂಔು

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ. ನಆೇಠಾಸಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು ಮತ್ತು

ಉನಆೇಠಾಸಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು ಭಾರತದ ಹೊರದವಖಳಲಿಿ ರ ವಾಷ ಮಾಡು ಸಂದಭಾದಲಿಿ ಬಾಡಿಗೄ
ತ್ಯಗೄದ್ಯಕೊಂಡ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರಿಗೄ ವಾಷು ವಿಔ ಬಾಡಿಗೄ ವೄಚ್ಚ ಖಳ ಸಂದಾಯಕಾಕ ಗಿ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ
ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದೂ ಷಸ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷಭೆಖಳು ನಡೆಯು ಅಧಿಯಲಿಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಷತಿ ಸೌಲಭಯ ನ್ನು
ದಗಿಷದ ಇರುವಂಥ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ, ದಿನಕೆಕ

15 ರೂ.ಖಳನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ. ಕೆಲವು ಷದಷಯ ರುಖಳು ಷಕಾಾರಿ ಆಷಪ ತ್ಯರ ಖಳಲಿ ಲಿ ದೄ
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ಹೊರಖಡೆ ವೆದಯ ಕೇಯ ಚಿಕತ್ಯಾ ಯನ್ನು ಡೆದ್ಯಕಳುು ವುದರಿೊಂದಾಗಿ ಅರು ಭರಿಸಿದ ವೆದಯ ಕೇಯ
ವೄಚ್ಚ ದ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ವಿಧಾನ ಷಭೆಯು ಅಧಿವವನದಲಿಿ

ಇಲಿ ದಿದ್ಯದ ದರಿೊಂದ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ತು ಮಾತರ

ಅಧಿವವನದಲಿಿ ದ್ಯದ ದರಿೊಂದ, ಈ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಉಬಂಧನ್ನು
ಔಲಿಪ ಸಿ ಔನಾಾಟಔ
ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳ (ಮೂರನೇ ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಾಯ ದವ, 1976ನ್ನು ಹೊರಡಿಷಲಾಗಿತ್ತು .

ವಿಧಾನ

ಅಧಾಯ ದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಷಲು ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
ವಿಧೇಯಔದಲಿಿ , ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರಿಗೄ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ
ಷಚೇತಔರಿಗೂ ಷಸ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಮುೊಂತ್ಯದವುಖಳನ್ನು
ಏನಅಾಡು

ಮಾಡಲಾಗಿದೄ.

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚುಚ ರಿ

ಷಮಿತಿಖಳು

ಕೈಗೊಳುು 

ರ ವಾಷಖಳಿಗೄ

ಸಂಬಂಧಟು ೊಂತ್ಯ ರಿಸಿಾ ತಿಯ ಷಪ ಶು ತ್ಯಗಾಗಿ ಷಪ ಷ್ು ೇಔರಣ ಷವ ರೂದ ಕೆಲವೇೊಂದ್ಯ ತಿದ್ಯದ ಡಿಖಳನ್ನು
ಷಸ ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ.
(ವಿಧಾನಷಭಾ ವಿಧೇಯಔ ಸಂಖ್ಯಯ 1976ರ ಸಂಖ್ಯಯ 67, ಔಡತ ಎಲ್ಎಡಬ್ಲ್ಿ ಯ 68 ಎಲ್ಜಿಎನ಄ 76
ರಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ).

XIV
1978ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 31.- ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾತಿ,
ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರುಖಳು ಮತ್ತು ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ
ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೂ ಷಸ ಸಂಬಳನ್ನು

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ಉಚಿತ ರೈಲು ನಅಸ್, ದೂರವಾಣಿಖಳಂಥ ಕೆಲವು ಹೆಚಿಚ ನ
ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು ದಗಿಸುವುದ್ಯ ಷಸ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ. ಅಲಿ ದೄ,(i)

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನ ನಿೇಡುವುದ್ಯ;

(ii)

ದಿನಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು 31 ರೂ.ಖಳಿೊಂದ 51 ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;

(iii)

ದೂರವಾಣಿ, ಅೊಂಚೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥದಿಲಾವ ರು ವೄಚ್ಚ ಖಳಿಗಾಗಿ ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳೂ 300
ರೂ.ಖಳನ್ನು ನಿೇಡುವುದ್ಯ;

(iv)

ಷದಷಯ ದಂತಿಖಳಿಗೄ, ರಾಜ್ಯ ದೇಳಗೄ ಬಸಿಾ ನಲಿಿ ಉಚಿತ ರ ಯಾಣ;

(v)

ನಆೇಠಾಸಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು ಮತ್ತು ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ
ಷಚೇತಔರುಖಳಿಗೄ ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಯ ದರನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ
ಅವಯ ಔವಾಗಿದೄಯ್ಕೊಂದ್ಯ ಷಸ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.

(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ), ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 14ನೇ ಆಖಸ್ು 1978, ಸಂಖ್ಯಯ
1153, ಪುಟ 11 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)
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XV
1979ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 5.- ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅೊಂದರೆ,(i) ಅಧಿನಿಯಮವು ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲಿಿ ರ ಔಟವಾದ ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ ನಆೇಠಾಸಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು,
ಉ ನಆೇಠಾಸಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು ಮತ್ತು ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ವಾಸನ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಟು ೊಂತ್ಯ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ
ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ (ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ
ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಜಾರಿಗೄ ತರುವುದ್ಯ;
(ii) ಮೆಲು ಭತ್ಯಯ ಯ ದರಖಳನ್ನು ರ ತಿ ಕ.ಮಿೇ.ಗೄ 0-75 ಪೈಸೆಗೄ ಇಳಿಸುವುದ್ಯ;
(iii) ನಆೇಠಾಸಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು, ಉ ನಆೇಠಾಸಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು
ಮತ್ತು

ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ವಿಸಿು ೇಣಾನ್ನು

ಷಚೇತಔರಿಗೄ ದಗಿಸು ಷತಿ ಔಟು ಡಖಳ ಮಲುನಅಯದ ಖರಿಶಠ

ಮತ್ತು ಯಾ ಶ್ರ ೇಣಿಯ ಮಲೆ ಅೊಂಥ ಔಟು ಡಖಳನ್ನು

ದಗಿಷಬೇಕೇ ಅೊಂಥ

ಶ್ರ ೇಣಿಯನ್ನು ನಿಯಮಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಖದಿಗೊಳಿಷಲು ಷಕಾಾರಕೆಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಡುವಂಥ ನಿದಿಾಶು
ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ಯ;
(iv) ಮೃತ ಷದಷಯ ನ್ನ, ಮೃತನಾಖದೄ ಯಾ ಅಧಿಯರೆಗೄ ಮುೊಂದ್ಯರೆಯುತಿು ದದ ನೇ ಆ
ಉಳಿದ ಅಧಿಗೄ ಮಾತರ ಮೃತನ ಕುಟ್ಟೊಂಬಕೆಕ
ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ನಿೇಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ

ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲವು ಅಧಿವವನದಲಿಿ ಲಿ ದಿರುವುದರಿೊಂದ ಮಲೆ ಹೇಳಿದ
ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ
(ಎರಡನೇ ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಾಯ ದವ, 1978ನ್ನು ಹೊರಡಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಈ ವಿಧೇಯಔನ್ನು ಅಧಾಯ ದವಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡಿಷಲಾಗಿದೄ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ), ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 24ನೇ ಜ್ನರಿ 1979,
ಸಂಖ್ಯಯ 83, ಪುಟ 5-6 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XVI
1979ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 31.- ಈ ಶಾದ ಮಾಚ್ಾನಲಿಿ

ಕೊಂದರ

ಆಯಯ ಯ ತರ ದಲಿಿ , ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಣೆೆ ದರಖಳನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಷಲಾಗಿದೄ. ಇದರ ಜೊತ್ಯಗೄ ಪೆಕ್
ಷಸ ಎಣೆೆ ದರಖಳಲಿಿ ನ ಹೆಚ್ಚ ಳನ್ನು ರ ಔಟಿಸಿದ್ಯದ , ಇದರಿೊಂದ ರಾಶು ರದಲಿಿ ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಣೆೆ
ದರಖಳ ಮಲೆ ರಿಣಾಮ ಉೊಂಟಾಗಿದೄ. ಇದರ ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ದರಖಳು ಔಳೆದ ಕೆಲವು
ತಿೊಂಖಳುಖಳಿೊಂದ ಹೆಚುಚ ತ್ಯು ಬಂದಿವೄ. ಆದದ ರಿೊಂದ ಎಣೆೆ
ಷರಿತೂಗಿಷಲು ಕ.ಮಿೇ.ವಾರು ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು

ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ಖಳ ಏರಿದ ದರಖಳನ್ನು

75 ಪೈಸೆಯಿೊಂದ ೊಂದ್ಯ ರೂನಅಯಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ. ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಶ, ಉಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ
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ಕ್ಷದ ನಾಯಔರುಖಳು ಮತ್ತು ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ, ನಿವಾಷದ ಮನೆಖಳ ಕರಿೇದಿ, ರಿಪೇರಿ
ಅಥವಾ ನಿಮಾಾಣಕಾಕ ಗಿ ಮುೊಂಖಡ ನಿೇಡುವುದ್ಯ ಷಸ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ), ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 24ನೇ ಸೆಪೆು ೊಂಬರ್ 1979
ರಲಿಿ ಸಂಖ್ಯಯ 954, ಪುಟ 3 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XVII
1981ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 26.- ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿೊಂದ,(i) ಷದಷಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟ್ಟೊಂಬ, ಭಾರತದಲಿಿ ಯಾವುದ ರೈಲು ಮಾಖಾದ ಮೂಲಔ ರ ಥಮ
ದಜೆಾಯಲಿಿ ಸತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ಕ.ಮಿೇ.ಖಳರೆಗೄ ರ ಯಾಣ ಮಾಡು ರ ಸುು ತ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ

ಬದಲಾಗಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಿ ಅಸಿು ತವ ದಲಿಿ ರುವಂತ್ಯ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ 2,000/- ರೂ. ಮೌಲಯ ದ ರೈಲೆವ ಕ್ಯನ಄ಖಳನ್ನು
ನಿೇಡಬೇಕೆೊಂಬ;
(ii) ರ ತಿ ಷದಷಯ ನಿಗೄ ಶಾಕೆಕ

2000 ಉಚಿತ ಷಾ ಳಿೇಯ ಔರೆಖಳನ್ನು

ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿ

ನಿೇಡಬೇಕೆೊಂಬ;
(iii) ರಸೆು ರ ಯಾಣಕೆಕ , ರಸೆು ಮೆಲು ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು , ರ ತಿ ಕ.ಮಿೇ.ಗೄ 0.75 ಪೈಸೆಯಿೊಂದ 1.25
ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಷಬೇಕೆೊಂಬ;
(iv) ಶಾಷಔರ ಭನದಲಿಿ

ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ನಿೇಡಲಾಗಿರು ವಾಷದ ಕಠಡಿಗೄ ಸಂದಾಯ

ಮಾಡತಔಕ ಕಠಡಿ ಬಾಡಿಗೄಯನ್ನು 1.1.1980 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿ ದಿನಕೆಕ 5/ ರೂ. ಖಳಿೊಂದ 2/
ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಇಳಿಷಬೇಕೆೊಂದ್ಯ ಮನವಿಖಳು ಬಂದಿವೄ.
2. ದೂರವಾಣಿ ಔರೆಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು

ಹೊರತ್ತಡಿಸಿ ಮಲಿನ ಎಲಾಿ

ಬೇಡಿಕೆಖಳನ್ನು ಕಾಯಾಖತಗೊಳಿಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ. 2000 ಉಚಿತ ಔರೆಖಳನ್ನು
ಕಡು ಬದಲಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಔರೆಖಳು, ಅೊಂಚೆ ವೄಚ್ಚ
ಭರಿಸುವುದಕೆಕ

ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥದಿಲಾವ ರು ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ನಿೇಡಲಾದ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು

ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 300.00

ರೂ.ಖಳಿೊಂದ 400.00 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄನಿಸಿದೄ. ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಮುೊಂತ್ಯದ ದರಖಳಲಿಿ
ಏರಿಕೆ ಉೊಂಟಾದ ಕಾರಣ, ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ
ನಾಯಔರು ಮತ್ತು ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ ಸ್ಥರಿಗೄ ಭತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಮೆಲು ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು
ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 950 ರೂ.ಖಳು ಮತ್ತು ರ ತಿ ಕ.ಮಿೇ.ಗೄ 1.50 ರೂ.ಖಳನ್ನು
ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.

ಔರ ಮವಾಗಿ ರ ತಿ

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ
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(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ), ಭಾಖ Iಗಿ- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 28ನೇ ಮಾಚ್ಾ 1981,
ಸಂಖ್ಯಯ 211, ಪುಟ 5 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XVIII
1982ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 21.- ನಿವೃತಿು

ವತನ ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು

ಷರಳಗೊಳಿಷಬೇಕೆೊಂದ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಷದಷಯ ರುಖಳಿೊಂದ ಸಲವಾರು
ಮನವಿಖಳು ಬಂದಿವೄ. ಈ ಮನವಿಖಳ ಬಗೄೆ ರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಷಕಾಾರಕೆಕ ೊಂದ್ಯ ರದಿಯನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವಂತ್ಯ
ಷಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಷಲಾಯಿತ್ತ.
ಷಮಿತಿಯು,(1) ಮೇದಲ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರಾಗಿದ್ಯದ

ಆಯ್ಕಕ

ಮೂಲಔ ತಮಮ

ಅಧಿಯು

ಮುಕಾು ಯಗೊೊಂಡಂಥ ಯ ಕು ಖಳಿಗೄ;
(2) ಚುನಾಣಾ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದಾದ ರೆೊಂದ್ಯ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಘೇಷ್ಸಿದಂಥ ಆದರೆ
ಚುನಾಣಾ ಅಜಿಾಖಳು ಇತಯ ಥಾದಲಿಿ ರು
ಸ್ಥಧಯ ವಾಖದಿರುವಂಥ ಯ ಕು ಖಳಿಗೄ;

ಅಧಿಯಲಿಿ

ಷದಷಯ ರುಖಳಾಗಿ

ಸೇವೄ

ಷಲಿಿ ಷಲು

(3) ಉ ಚುನಾಣೆಖಳಲಿಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದಾದ ರೆೊಂದ್ಯ ಘೇಷ್ಸಿಕೊಂಡ ಆದರೆ ಐದ್ಯ
ಶಾಖಳ ಪೂಣಾ ಅಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಷಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಖದ ಇರುವಂಥ ಯ ಕು ಖಳಿಗೄ
- ಸೇವೄಯ ವಾಷು ವಿಔ ಅಧಿಯು ಏನೇ
ನಿೇಡತಔಕ ದೄದ ೊಂದ್ಯ ಶಿಫಾರಸುಾ ಮಾಡಿದೄ.

ಇದಾದ ಗೂಯ

ಅರಿಗೄ ನಿವೃತಿು

ವತನನ್ನು

ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ IV -2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 27ನೇ ಮಾಚ್ಾ 1982,
ಸಂಖ್ಯಯ 227, ಪುಟ 3 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟವಾಗಿದೄ.)

XIX
1984ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 22.- ಸಂವಿಧಾನ ಷಭೆ, ಮೆಸೂರು ರ ಜಾ ರ ತಿನಿಧಿ
ಷಭೆ ಮತ್ತು ಹಿೊಂದಿನ ನಅರ ೊಂತಯ ಖಳ ಅಥವಾ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಖಳ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಖಳ ಷದಷಯ ರುಖಳಿೊಂದ
ಮಲಿೊಂದ ಮಲೆ ಸಿವ ೇಔರಿಸಿದ ಮನವಿಖಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಯ ಕು ಖಳು ಷಲಿಿ ಸಿದ ಸೇವೄಯನ್ನು ರಿಖಣಿಸಿ, ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ಅೊಂದರೆ,(i)

ಸಂವಿಧಾನ ಷಭೆ ಷದಷಯ ರು;

(ii)

ಮೆಸೂರು ರ ಜಾರ ತಿನಿಧಿ ಷಭಾ ಷದಷಯ ರು;

(iii)

ಈಖ ಔನಾಾಟಔದ ಭಾಖವಾಗಿರು ಹಿೊಂದಿನ ನಅರ ೊಂತಯ ಖಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಖಳ

ವಿಧಾನ ಷಭೆಖಳ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ತು ಖಳ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ನಿೇಡುವುದ್ಯ
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ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಆದಾಗೂಯ ,

ಔನಾಾಟಔದ

ಈಗಿನ ಭಾಖವಾಗಿರು

ಯಾವುದ

ರ ದವದಲಿಿ ತಮಮ ಷದಷಯ ತವ ದ ಅಧಿಯಲಿಿ ರ ತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಅಥವಾ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ವಾಸಿಸಿದಂಥ
ಷದಷಯ ರಿಗೄ ಮಾತರ ಇದ್ಯ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿದೄ.
ನಿವೃತಿು

ವತನನ್ನು

ಈಖ ಉಚುನಾಣೆಖಳಲಿಿ

ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಯ ಕು ಖಳಿಗೄ ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಲಾಗತು ದೄ. ಅಧಿ ಮಧಯ ದಲಿಿ ನಾಮನಿದಾಶಿತಗೊೊಂಡ ಯ ಕು ಖಳಿಗೂ ಈ ರ ಯೇಜ್ನನ್ನು
ವಿಷು ರಿಷಲು ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಬೇರೆ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ಡೆಯುತಿು ರು ನಿವೃತಿು ದಾರರು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ

ಸಕುಕ ಳು ನಿವೃತಿು ವತನಕಕ ೊಂತ ಅದರ ಬೇರೆ ನಿವೃತಿು ವತನವು ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿದದ ರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ
ನಿವೃತಿು

ವತನನ್ನು

ಡೆಯಲು

ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದದ ಲಿ .

ಬೇರೆ

ವಿಶಾರ ೊಂತಿ

ಡೆಯುತಿು ರು ಯ ಕು ಖಳು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ವತನನ್ನು

ಡೆಯುವಂತ್ಯಖಲು,

ಟ್ಟು ಮೇತು ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಮಿೇರದಂತ್ಯ, ಖರಿಶಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ ರೂ.ಖಳಿಗೄ
ಹೆಚಿಚ ಷಲು ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಷದಷಯ ರು ತಮಮ

ಷಕಾಾರಿ ಕೆಲಷಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ, ಬೊಂಖಳೂರಿನಲಿಿ ತಮಮ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಈಖ ಬೊಂಖಳೂರಿನಲಿಿ

ಉಸಿಾ ತಿಯು

ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಷಜಿಜ ತ ಷತಿ ಡೆಯಲು

ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಶಾಷಔರ ಭನದಲಿಿ ಯುಔು ಷತಿ ಸೌಲಭಯ ದೇರೆಯದಿದದ ಲಿಿ , ಷತಿ ಸೌಲಭಯ
ದಗಿಸಿಲಿ ದಿರಲಿ,

ಅಥವಾ

ಡೆದ್ಯಕಲು ದಿರಲಿ

ಷದಷಯ ರು

ಕೆಲವು

ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ.
ಯುಔು
ಷತಿ ಸೌಲಭಯ
ದೇರೆತರೆ,
ನಅತಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಷತಿ ಸೌಲಭಯ ನ್ನು ಡೆದ್ಯಕಳು ಬೇಕು.

ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು

ಷದಷಯ ರುಖಳು,

ಡೆಯಲು
ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು

ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ Iಗಿ -2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 9ನೇ ಫೆಬರ ರಿ 1984 ರಲಿಿ ,
ಸಂಖ್ಯಯ 113, ಪುಟ 4 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟವಾಗಿದೄ.)

XX
1985ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 14.- ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 187ನೇ ಅನ್ನಚೆಛ ೇದವು
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಕೆಕ ರ ತ್ಯಯ ೇಔ ಷಚಿವಾಲಯ ಇರಬೇಕೆೊಂಬ್ಲ್ದನ್ನು

ಹೇಳುತು ದೄ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಷದನಖಳ ಬೇಡಿಕೆಖಳನ್ನು ಖಣನೆಗೄ ತ್ಯಗೄದ್ಯಕೊಂಡು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ
ಷಚಿವಾಲಯಕೆಕ ಷವ ತಂತರ ಸ್ಥಾ ನಮಾನಖಳನ್ನು ನಿೇಡಲು ಷಕಾಾರವು ನಿಧಾರಿಸಿದೄ.
ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಸಂಬಳಖಳು,

ನಿವೃತಿು

ವತನಖಳು

ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 15ನೇ ರ ಔರಣವು, ಷದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ
ನಿಯಮಖಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಧಿಕಾರನ್ನು ಷಕಾಾರದಲಿಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸಿದೄ.
ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಕೆಕ

ಷವ ತಂತರ ಸ್ಥಾ ನಮಾನನ್ನು

ನಿೇಡಿದ ತರುವಾಯ

ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1956ರ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನು

ಈಡೇರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ನಿಯಮಖಳನ್ನು

ರಚಿಷಲು ಈರೆಗೄ ಷಕಾಾರದಲಿಿ
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ನಿಹಿತಗೊೊಂಡಿದದ
ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಅಧಿಕಾರನ್ನು

ವಿಶೇಶ

ಮಂಡಲಿಗೄ

ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದ್ಯ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ

ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ Iಗಿ -2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 25ನೇ ಮಾಚ್ಾ 1985,
ಸಂಖ್ಯಯ 162, ಪುಟ 4 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟವಾಗಿದೄ.)

XXI
1985ರ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ

24.-

ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 11ಎ ರ ಔರಣದ (1)ನೇ
ಉರ ಔರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮರೆಗೄ ಸಂವಿಧಾನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೂರು ರ ಜಾ ರ ತಿನಿಧಿ ಷಭೆ
ಅಥವಾ ಮೆಸೂರು ವಿಧಾನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದಂಥ ಯ ಕು ಯು
ಆ ಸ್ಥಾ ನಖಳಲಿಿ ಅನ್ನ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಸೇವೄಯ ಅಧಿ ಎಷೆು ೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನ ನಿವೃತಿು ವತನ ಡೆಯಲು
ಅಸಾನಾಗಿರುತ್ಯು ನೆ. ಷದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡು

ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಷಭೆ ಮುೊಂತ್ಯದವುಖಳ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಸೇವೄಯನ್ನು
ಷದಷಯ

ವಿಧಾನ ಷಭಾ

ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಸೇವೄಯ ೊಂದ್ಯ ಅಧಿಗೄ ಷಮ ಎೊಂದ್ಯ

ರಿಖಣಿಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವಾಗಿದೄ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸ್ಥಾ ನಖಳಲಿಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿರು ಯ ಕು ಗೄ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡು ಟ್ಟು ನಿವೃತಿು ವತನವು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 500 ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರುತು ದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ Iಗಿ -2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 26ನೇ ಜುಲೈ 1985 ರಲಿಿ ,
ಸಂಖ್ಯಯ 401, ಪುಟ 3 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟವಾಗಿದೄ.)

XXII
1985ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 38.- ರ ತಿಯಬಬ ಶಾಷಔನ್ನ, ಷದಷಯ ನಾಗಿ ತನು
ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಸುವಾಖ, ದೂರವಾಣಿ ಔರೆಖಳು ಮತ್ತು ಅೊಂಚೆ ವೄಚ್ಚ ಖಳು ಮತ್ತು ಇತರ

ಸ್ಥದಿಲಾವ ರುಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ ಭರಿಸಿದ ವೄಚ್ಚ ಖಳಿಗೄ ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 550 ರೂ.ಖಳ ಭತ್ಯಯ ಡೆಯಲು
ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರುತ್ಯು ನೆ. ಈ 550 ರೂ.ಖಳ ರ ಮಾಣನ್ನು 9ನೇ ಏನಆರ ಲ್ 1981 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ
ನಿಖದಿಡಿಷಲಾಗಿದೄ. ಅೊಂದಿನಿೊಂದ ಅೊಂಚೆ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ದರಖಳು ಖಣನಿೇಯವಾಗಿ ಹೆಚಿಚ ವೄ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕಾಯಾಖಳಲಿಿ ಶಾಷಔರ ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಯೂ ಷಸ ಹೆಚಿಚ ದೄ. ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಿ ದೂರವಾಣಿ

ಔರೆಖಳು, ಅೊಂಚೆ ವೄಚ್ಚ ಖಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥದಿಲಾವ ರುಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಟು ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ
1000 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅಖತಯ ವೄೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳು ಅಥವಾ ಮೇೇಟಾರು ಸೈಔಲುಿ ಖಳನ್ನು
ನಿೇಡಲ್ಲ ಷಸ ಉಬಂಧನ್ನು

ಕರಿೇದಿಷಲು ಷದಷಯ ರಿಗೄ ಸ್ಥಲ

ಷಲಿಿ ಷಲಾಗಿದೄ. ಶಾಷಔರು, ಮಾಜಿ ಶಾಷಔರುಖಳಿೊಂದ ಬಾಕಖಳನ್ನು

ಅರಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ಸಂಬಳ/ ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ವತನದಿೊಂದ ಸೂಲು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಲೆ
ಹೇಳಿದ ಔರ ಮಖಳಿೊಂದ ಅದನ್ನು

ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಯಂತ್ಯ ಸೂಲು ಮಾಡಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಖದೄ
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ಹೊೇದರೆ ಯಾವುದ ಸಿವಿಲ್ ವಾಯ ಜ್ಯ ಖಳನ್ನು

ಹೂಡದ ಬಾಕ ಮೇತು ನ್ನು

ಸೂಲು ಮಾಡಲು

ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷಚಿವಾಲಯ ಷವಔು ವಾಗವಂತ್ಯ ಶಾಷನಬದಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಲು ಇಲಿಿ
ಅಕಾವ ಔಲಿಪ ಷಲಾಗಿದೄ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ Iಗಿ -2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 5ನೇ ಸೆಪೆು ೊಂಬರ್ 1985 ರಲಿಿ , ಸಂಖ್ಯಯ
465, ಪುಟ 3 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟವಾಗಿದೄ.)

XXIII
1987ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 16.- (ವಿಧೇಯಔದ ಮಂಡನೆಯ ಷಮಯದಲಿಿ
ಸೇರಿಸಿದಂತ್ಯ)
ಮಾನಯ

ಮುಕಯ ಮಂತಿರ ಖಳು ಷದನದಲಿಿ

ನಿೇಡಿದ ಭರಸೆಯಂತ್ಯ ಈ ಮುೊಂದಿನರಿಗೄ ಈ

ಕೆಳಕಂಡ ರ ಯೇಜ್ನಖಳನ್ನು ನಿೇಡಲು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು
ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗಾಗಿ,(ಎ) ವತನನ್ನು 700 ರೂ.ಖಳಿೊಂದ 1000 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(ಬಿ) ದೂರವಾಣಿ ಔರೆಖಳು, ಅೊಂಚೆ ವೄಚ್ಚ ಖಳು, ಮುೊಂತ್ಯದವುಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು
ಭರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು ರೂ. 1300 ರಿೊಂದ 2000 ರೆಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(ಸಿ) ರ ಯಾಣಕಾಕ ಗಿ ನಿೇಡು ರೈಲೆವ
ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;

ಕ್ಯನ್ನು ಖಳನ್ನು

ರ ತಿ ಶಾ ರೂ. 2000 ದಿೊಂದ 5000

(ಡಿ) ರ ತಿ ಕ.ಮಿೇ.ಗೄ ಮೆಲುಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು 1.25 ಪೈಸೆಯಿೊಂದ 2.50 ಪೈಸೆಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(ಇ) ದಿನಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು 51 ರೂ.ಖಳಿೊಂದ 75 ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(ಎಫ್) 1000 ರೂ.ಖಳ ನಿವೃತಿು ವತನದ ಮಲಿನ ಖರಿಶಠ

ಮಿತಿಯನ್ನು

ತ್ಯಗೄದ್ಯಹಾಕುವುದ್ಯ

ಮತ್ತು ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗಾಗಿ ಸದಿನೈದ್ಯ ಶಾಖಳಿಗಿೊಂತ ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದಂತ್ಯ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ
750 ರೂ.ಖಳ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ನಿೇಡುವುದ್ಯ.
ನಆೇಠಾಸಿೇನ

ಅಧಿಕಾರಿ,

ವಿರೇಧ

ಕ್ಷದ

ನಾಯಔರು

ಮತ್ತು

ಷಕಾಾರಿ

ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔರುಖಳಿಗಾಗಿ:(ಎ) ಸ್ಥರಿಗೄ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 2000 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
(ಬಿ) ಮೆಲುಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ರ ತಿ ಕ.ಮಿೇ.ಗೄ 1.50 ರೂ. ಖಳಿೊಂದ 2.50 ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
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(ಸಿ) ರಾಜ್ಯ ದೇಳಗೄ ದಿನಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು
ದಿನಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು 150 ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.

100

ರೂ.

ಖಳಿಗೂ

ಮತ್ತು

ರಾಜ್ಯ ದ

ಹೊರಗೄ

(ಡಿ) ದವದ ಹೊರಗೄ ಕೈಗೊಳುು  ರ ವಾಷಕಾಕ ಗಿ ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು
ಷಕಾಾರದ ಷಚಿರುಖಳಿಗೄ ಷಮನಾಗಿ ಭರಿಸುವುದ್ಯ.
(ಇ) ಆತಿಥಯ

ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು

ರಾಜ್ಯ

ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ 10,000 ರೂ.ಖಳಿೊಂದ 15,000 ರೂ.ಖಳಿಗೂ ಮತ್ತು

ಷಭಾತಿಗೄ 6,000 ರೂ.ಖಳಿೊಂದ 10,000 ರೂ. ಖಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರಿಗೄ 5,000 ರೂ.
ಖಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ 4,000 ರೂ. ಖಳಿಗೄ
ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
(ಎಫ್) ಷಭಾತಿ, ಉಷಭತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ, ಷಕಾಾರಿ
ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ ಅರು ತಮಮ ಷವ ೊಂತ ಮನೆಖಳಲಿಿ ವಾಷವಾಗಿದದ ರೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೄ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು 500
ರೂ. ಖಳಿೊಂದ 1000 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
(ಜಿ) ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರ ಸಂಬಳಖಳನ್ನು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ
2,500 ರೂ. ಖಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಉಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ
2,250 ರೂ.ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
ಕೆಲವು ಆನ್ನಷಂಗಿಔ ತಿದ್ಯದ ಡಿಖಳನ್ನು ಷಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(1987ರ ಎಲ್.ಎ ವಿಧೇಯಔ ಸಂಖ್ಯಯ 32 ರಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ.)

XXIV
1988ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 9.- ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು,
ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 11ಎ ರ ಔರಣದ (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ (ಎ)
ಖಂಡವು, ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಸತ್ತು ಶಾಖಳಿಗೄ ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದಂತ್ಯ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಷದಷಯ ನಿಗೄ ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು
ಖರಿಶಠ 500 ರೂ.ಖಳ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉಬಂಧಿಸುತು ದೄ.
ಷದರಿ ಉರ ಔರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡವು,(ಎ) ಸಂವಿಧಾನ ಷಭೆ;
(ಬಿ) ಮೆಸೂರು ರ ಜಾರ ತಿನಿಧಿ ಷಭೆ;
(ಸಿ) ಮೆಸೂರು ವಿಧಾನಷಭೆ;
(ಡಿ) ಯಾವುದ ರಾಜ್ಯ ದ (ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ನು ಳಗೊೊಂಡ) ಅಥವಾ ನಅರ ೊಂತಯ ಅಥವಾ ಈಖ
ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ದ ಭಾಖವಾಗಿರುವಂಥ ಅದರ ಯಾವುದ ರ ದವದ ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ
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ರಿಶತ್ತು - ಇವುಖಳ ಷದಷಯ ರುಖಳಾಗಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಯ ಕು ಖಳಿಗೄ ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 300 ರೂ.ಖಳ ನಿವೃತಿು
ವತನನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆೊಂದ್ಯ ಉಬಂಧಿಸುತು ದೄ.
(1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ (ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಖಂಡಖಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯ ಕು ಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ
ನಿವೃತಿು ವತನದ ಟ್ಟು ಮೇತು ವು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 500 ರೂ.ಖಳನ್ನು ಮಿೇರದಂತ್ಯ 11ಎ ರ ಔರಣದ (1ಎ)
ಉರ ಔರಣದಲಿಿ ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲಾಗಿದೄ.
ಸದಿನೈದ್ಯ ಶಾಖಳಿಗಿೊಂತ ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದೄ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ
750 ರೂ.ಖಳ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ನಿೇಡಲು 1987ರ ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 11ಎ
ರ ಔರಣದ (1)ನೇ ಉರ ಔರಣನ್ನು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ.
ಈ ತಿದ್ಯದ ಡಿಯಿೊಂದಾಗಿ (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ (ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಖಂಡಖಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯ ಕು ಗೄ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿವೃತಿು ವತನದ ಟ್ಟು
ಹೆಚಿಚ ಸಿ (1ಎ) ಉರ ಔರಣನ್ನು

ಮೇತು ನ್ನು

ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 750 ರೂ. ಖಳಿಗೄ

ಷಸ ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅಖತಯ ವಾಗಿದೄ. ರ ಮಾದಶಾತ್

ತನಆಪ ನಿೊಂದಾಗಿ (1ಎ) ಉರ ಔರಣಕೆಕ ಆನ್ನಷಂಗಿಔ ತಿದ್ಯದ ಡಿಯನ್ನು
ತರಲಾಗತಿು ದೄ.

ತರಲಾಖಲಿಲಿ . ಈಖ ತಿದ್ಯದ ಡಿ

ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ Iಗಿ -2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 23ನೇ ಜ್ನರಿ 1988 ರಲಿಿ ,
ಸಂಖ್ಯಯ 52, ಪುಟ 3 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XXV
1991ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 5.- ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ಮತ್ತು
ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಸಔರಿಗೄ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರ ಯೇಜ್ನಖಳನ್ನು
ಹೆಚಿಚ ಸು ಬಗೄೆ ರಿಶಿೇಲಿಷಲು ರಚಿಷಲಾದ ಷಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮಲೆ ಕೆಳಗಿನ ತಿದ್ಯದ ಡಿಖಳನ್ನು
ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1956ಕೆಕ ಈ ಮುೊಂದಿನ ತಿದ್ಯದ ಡಿಖಳನ್ನು ತರಲು ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ:
ಮಾಜಿ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗಾಗಿ,1. ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ೊಂದ್ಯ ಅಧಿಗಾಗಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 1,000 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.

ನಂತರದ ರ ತಿಯೊಂದ್ಯ ಶಾಕೆಕ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ಖರಿಶಠ 1,500 ರೂ. ಖಳಿಗೊಳಟ್ಟು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 50 ರೂ.
ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
2.

ಕೆಲವು

ರಿಮಿತಿಖಳಿಗೊಳಟ್ಟು ,

ಉಚಿತ

ಗಾಾಣೆ

ರಹಿತ

ಬಸ್ನಅಸುಖಳನ್ನು

ದಗಿಸುವುದ್ಯ.
3. ಕೆಲವು ನಿಬಾೊಂಧಖಳಿಗೊಳಟ್ಟು ಉಚಿತ ವೆದಯ ಕೇಯ ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು ಷಸ ನಿೇಡುವುದ್ಯ.
4. ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಆೊಂಚ್ಣಿಯನ್ನು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 500 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
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ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗಾಗಿ,5. ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು ನಿೇಡು 1,000 ರೂ. ಖಳ ಸಂಬಳದ ಜೊತ್ಯಗೄ ದೂರವಾಣಿ ಔರೆ, ಅೊಂಚೆ
ವೄಚ್ಚ ಖಳು, ಸಂಚಿತ ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಷಹಾಯಔನ ವತನ - ಇವುಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು 2,000 ರೂ. ಖಳಿೊಂದ 3,500 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
6. ಷಭೆಖಳಲಿಿ ಹಾಜ್ರಾಗವುದಕಾಕ ಗಿ, ರ ವಾಷ ಮಾಡಿದ ರಿೇತಿ ಯಾವುದ ಇರಲಿ ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ರ ತಿ ಕ.ಮಿೇ.ಗೄ 2 ರೂ. ಖಳ ದರಲಿಿ ನಿೇಡುವುದ್ಯ.
7. ದಿನಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು , ರಾಜ್ಯ ದೇಳಖಡೆ 100 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಳಖಡೆ ಹೊರ
ರಾಜ್ಯ ಖಳಲಿಿ 250 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
8.

ಕೆಲವು

ರಿಮಿತಿಖಳಿಗೊಳಟ್ಟು

ಗಾಾಣೆ

ರಹಿತ

ಉಚಿತ

ಬಸ್ನಅಸುಖಳನ್ನು

ದಗಿಸುವುದ್ಯ.
9. ಸಣಕಾಸು ಶಾದಲಿಿ ಖರಿಶಠ ಸತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳೊಗೊಳಟ್ಟು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು
ರೈಲೆವ ರ ವಾಷದ ವೄಚ್ಚ ನ್ನು ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಯ.
ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಸಔರಿಗೄ,10. ಆತಿಥಯ ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು ಶೇಔಡಾ ನ್ನರರಷ್ಟು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
11. ಸುಷಜಿಜ ತ ಮನೆಗೄ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೄ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು 5,000 ರೂ. ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
12. ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ ವಾಸನ ಭತ್ಯಯ ಗೄ ಬದಲಾಗಿ, ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು ಮುನ್ನು ರು
ಲಿೇಟರ್ ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ಗೄ ಷಮನಾಗ ವೄಚ್ಚ ನ್ನು ಭರಿಸುವುದ್ಯ.
13. ಔನಾಾಟಔದ ಹೊರಖಡೆ ಮಾಡು ರ ವಾಷಕೆಕ

ದಿನಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು

ರ ತಿ ದಿನಕೆಕ

ಇನ್ನು ರ

ಐತ್ತು ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ.
ಇತರ ಕೆಲವು ಆನ್ನಷಂಗಿಔ ತಿದ್ಯದ ಡಿಖಳನ್ನು ಷಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(1990ರ ಎಲ್ಎ ವಿಧೇಯಔ ಸಂಖ್ಯಯ

31 ರಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ. ಔಡತ ಎಲ್ಎಡಬ್ಲ್ಿ ಯ

50

ಎಲ್ಜಿಎನ಄ 90).

XXVI
1992ರ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡು

ಅಧಿನಿಯಮ

16.-

ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 12ನೇ ರ ಔರಣದ (ಸಿಸಿಸಿ)
ಖಂಡವು ಷದಷಯ ರು ಮಾಡಿದ ರ ವಾಷಖಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ ಖರಿಶಠ ಮಿತಿಗೊಳಟ್ಟು
ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ರೈಲೆವ ರ ಯಾಣದ ದರನ್ನು ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಸಿದೄ.
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ಅನಾನ್ನಕ್ಯಲತ್ಯಯನ್ನು ತನಆಪ ಷಲು, ಸತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳನ್ನು ಎರಡು ಷಮಾನ ಕಂತ್ತಖಳಲಿಿ
ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಲು

ಷದರಿ

ಉಬಂಧನ್ನು

ತಿದ್ಯದ ಡಿ

ಮಾಡುವುದ್ಯ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ

ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
11ಎ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ಡೆಯಲು ಸಕುಕ ಳು ಯ ಕು ಖಳ, ವಿಧಾನ ಷಭೆ

ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರುಖಳಾಗಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸುತಿು ರುವಾಖ ನಿಧನ ಹೊೊಂದಿದ ಯ ಕು ಖಳ
ಕುಟ್ಟೊಂಬ ಹಾಗೂ ಅರ ನಿಧನದ ತರುವಾಯ ಮಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಯ ಕು ಖಳ ಕುಟ್ಟೊಂಬದರ
ರ ಯೇಜ್ನಕಾಕ ಗಿ
ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಅಥವಾ

ಔಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ

ಆದ್ಯದರಿೊಂದ

ಷದರಿ

ಕೆಷ ೇಮನಿಧಿಯನ್ನು

ನಿಧಿಯನ್ನು

ಸ್ಥಾ ನಆಷಲು

ಸ್ಥಾ ನಆಸುವುದ್ಯ
ಮತ್ತು

ಇತರ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ
ಆನ್ನಷಂಗಿಔ

ವಿಶಯಖಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು ಸೂಔು ವಾಗಿ ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ಉದೄದ ೇಶಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 26ನೇ ಮಾಚ್ಾ 1992 ರಲಿಿ ,
ಸಂಖ್ಯಯ 175, ಪುಟ 572 ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XXVII
1994ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 5.- ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು,
ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಔ,

ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ, ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ನಆೇಠಾಸಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಖಳಿಗೄ ಮತ್ತು
ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಸಔರಿಗೄ, ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು
ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(1993ರ ಎಲ್ಎ ವಿಧೇಯಔದಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ. ಔಡತ ಸಂಖ್ಯಯ
ಎಲ್ಜಿಎನ಄ 93).

ಎಲ್ಎಡಬ್ಲ್ಿ ಯ

56,

XXVIII
1995ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 11.- ರ ತಿಯಬಬ

ಷದಷಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಷಸ

ಷದಷಯ ನಿಗೄ ಔನಾಾಟಔದ ಹೊರಗೄ ಔನಾಾಟಔ ರಸೆು ಸ್ಥರಿಗೄ ನಿಖಮದ ಸ್ಥರಿಗೄ ಸೇವೄಯಲಿಿ ರ ಯಾಣ
ಮಾಡಲು ೊಂದ್ಯ ಗಾಾಣೆ ರಹಿತ ಉಚಿತ ನಅಷನ್ನು

ದಗಿಷಲು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ

ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 12ನೇ ರ ಔರಣದ (ಸಿಸಿ)
ಖಂಡದಲಿಿ ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(1995ರ ಎಲ್ಎ ವಿಧೇಯಔ ಸಂಖ್ಯಯ
ಎಲ್ಜಿಎನ಄ 95).

13 ರಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ. ಔಡತ ಎಲ್ಎಡಬ್ಲ್ಿ ಯ
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XXIX
1997ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 4.- ಮಾಜಿ ಷದಷಯ ರುಖಳು, ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ರಸೆು
ಸ್ಥರಿಗೄ ಸಂಸೆಾ

ಬಸುಾ ಖಳಲಿಿ

ರಾಜ್ಯ ದೇಳಗೄ ೊಂದ್ಯ

ಶಾದಲಿಿ

ಸನೆು ರಡು

ಬಾರಿ ರ ಯಾಣ

ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥರಿಯಾದರೂ ರ ಯಾಣ ಮಾಡಲು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ
ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ (ತಿದ್ಯದ ಡಿ)
ಅಧಾಯ ದವ, 1996
ಮಂಡಿಷಲಾಗಿದೄ.

(1996ರ

ಔನಾಾಟಔ

ಅಧಾಯ ದವ

4)ಕೆಕ

ಬದಲಾಗಿ

ಈ

ವಿಧೇಯಔನ್ನು

ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಔರ ಮಾೊಂಔ ಎಲ್ಜಿಎ/ ಬಿಎಲ್ಎ/ 29/ 1997, ದಿನಾೊಂಔ 19.02.1997, (ಔನಾಾಟಔ
ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 19.02.1997 ರಲಿಿ , ಸಂಖ್ಯಯ 299, ಪುಟ 3 ಎೊಂದ್ಯ
ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XXX
1997ರ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ

19.-

ಔನಾಾಟಔ

ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದರ

ಮೂಲಔ, ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಸಔರು ಮತ್ತು ಶಾಷಔರ ಸಂಬಳಖಳು ಹಾಗೂ ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು
ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಷಔರಿಗೄ ಕೆಲವು ಇತರ ರ ಯೇಜ್ನಖಳನ್ನು ನಿೇಡುವುದ್ಯ ಮತ್ತು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(1997ರ ಎಲ್ಎ ವಿಧೇಯಔ ಸಂಖ್ಯಯ 37 ರಿೊಂದ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ. ಔಡತ ಡಿನಆಎಎಲ್ 52 ಶಾಷನ
97).

XXXI
1998ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 30.- ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲನ್ನು ,
ವಿಧಾನಷಭಾ ಷಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ತು ಷಚಿವಾಲಯನಾು ಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ ಕಾರಣದಿೊಂದ,
ರ ತಿಯೊಂದ್ಯ ಷಚಿವಾಲಯಕೆಕ ರ ತ್ಯಯ ೇಔ ಕೆಷ ೇಮನಿಧಿ ನಅರ ಧಿಕಾರನ್ನು ಸ್ಥಾ ನಆಷಲು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ
ಮಂಡಲ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 13ಸಿ ರ ಔರಣನ್ನು
ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
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(ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ (ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಖ IV- 2ಎ, ದಿನಾೊಂಔ 10.11.1998 ರಲಿಿ , ಪುಟ 3
ಎೊಂದ್ಯ ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ.)

XXXII
2001ರ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡು

ಅಧಿನಿಯಮ

14.-

ಔನಾಾಟಔ

ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದರ

ಮೂಲಔ, ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಸಔರು ಮತ್ತು ಶಾಷಔರ ಸಂಬಳಖಳು ಹಾಗೂ ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಷಔರಿಗೄ ಇತರ ಕೆಲವು ರ ಯೇಜ್ನಖಳನ್ನು ನಿೇಡುವುದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ
ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2000ದ ಎಲ್.ಎ ವಿಧೇಯಔ ಸಂಖ್ಯಯ
ನೇಡಿ).

43, ಔಡತ ಸಂಖ್ಯಯ

ಸಂಯ ಶಾಇ 56 ಶಾಷನ 2000ನ್ನು

XXXIII
2004ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 1.- ಈ ಮುೊಂದಿನ ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಔನಾಾಟಔ
ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು (1957ರ
ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ, ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ಅರಿಗೄ ದಗಿಷಲಾಗಿರು ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ

ರಸೆು ಸ್ಥರಿಗೄ ನಿಖಮದ ಬಸ್ ನಅಸ್ಖಳಿಗೄ

ಬದಲಾಗಿ ಚುನಾಣಾ ಕೆಷ ೇತರ ದ ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಯಾಗಿ ರ ತಿ ಶಾಕೆಕ ಸತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದ್ಯ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ದೂರವಾಣಿ ಔರೆಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಯ ವೄಚ್ಚ ನ್ನು
ಮೇತು ನ್ನು

ಭರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸಣ ಸಂದಾಯದ

ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ಐದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳಿೊಂದ ಆರು ಸ್ಥವಿರದ ಐದ್ಯ ನ್ನರು

ರೂನಅಯಿಖಳರೆಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಮತ್ತು ಒ.ಎಮ್. ಸಂಖ್ಯಯ : ಎಡಿಎೊಂ - 1/73/ ಎಲ್ಜಿ/ 98 ದಿನಾೊಂಔ:
31.12.1998ರ ರ ಕಾರ ಎರಡು ತಿೊಂಖಳಿಗೊಮೄಮ

3000 ಷಾ ಳಿೇಯ ಔರೆಖಳ ವೄಚ್ಚ ದ ಮೇಬಲಖನ್ನು

ಮರುಭತಿಾ ಮಾಡು ಈಖ ಇರು ದಿ ತಿಯನ್ನು ರದ್ಯದ ಡಿಸುವುದ್ಯ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2005ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 30)

XXXIV
2005ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 24;-

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದರ ವತನ ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು 2000ನೇ ಶಾದಲಿಿ ರಿಶಕ ರಿಷಲಾಗಿದೄ. ತ್ತರುವಾಯ ಜಿೇನ ನಿಾಸಣಾ ವೄಚ್ಚ ಖಳಲಿಿ
ಹಾಗೂ ಸಣ ಮೌಲಯ ದ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಳಿಕೆಖಳಲಿಿ ಖಣನಿೇಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೄ.
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ಆದದ ರಿೊಂದ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು
ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡು ಮೂಲಔ ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಸಔರು
ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಷಲು ಹಾಗೂ ಹಿೊಂದಿನ ವಿಧಾನ
ಮಂಡಲ ಷದಷಯ ರಿಗೄ ನಅತಿಷಬಹುದಾದ ನಿವೃತಿು

ವತನಖಳನ್ನು

ಳಗೊೊಂಡು, ಕೆಲವು ಇತರ

ರ ಯೇಜ್ನಖಳನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅಖತಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಸಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ
(2005ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ - 19)

XXXV
2009ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 16.- ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ
ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರಲಿಿ

(1957ರ ಔನಾಾಟಔ

ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಈ ಮುೊಂದಿನವುಖಳಿಗೄ ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ
ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ, ಎೊಂದರೆ:(i)
ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರ ಸ್ಥಾ ನಮಾನಖಳನ್ನು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತರಿಗೄ
ದಗಿಸುವುದ್ಯ;
(ii)
(ಎ) ಶಾಷಔರ ವತನನ್ನು ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 8000/- ಖಳಿೊಂದ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 10000/-ಕೆಕ
ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(ಬಿ) ದೂರವಾಣಿ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು
ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(ಸಿ) ಮತಕೆಷ ೇತರ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು
ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 7500/- ರಿೊಂದ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 10000/- ಕೆಕ

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 3500/- ಖಳಿೊಂದ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 15000/-ಕೆಕ

(ಡಿ) ಅೊಂಚೆ ವೄಚ್ಚ ನ್ನು ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 1000/-ಖಳಿೊಂದ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 4000/-ಕೆಕ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(ಇ) ರೂಮ್ ಬಾಯ್ ಖಳ ವತನನ್ನು ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 2000/-ಖಳಿೊಂದ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 5000/ಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(iii)

ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 5000/- ದಿೊಂದ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 15000/- ಕೆಕ

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಮತ್ತು ಖರಿಶಠ

ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 10000/-ದಿೊಂದ

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 25000/-ಕೆಕ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
(iv)

ಕುಟ್ಟೊಂಬವತನನ್ನು ಷದಷಯ ನ ಅಲಂಬಿತರಿಗೄ ಆಜಿೇಯಾೊಂತ ನಿೇಡುವುದ್ಯ;
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(v)

ಮಾಜಿ ಷದಷಯ ರಿಗೄ ಭಾರತದಲಿಿ ರೈಲಿನ ಮೂಲಔ ಮೇದಲನೇ ದಜೆಾ/ಎರಡನೇ ದಜೆಾ
ಎಸಿಯಲಿಿ ಖರಿಶಠ 35000 ಕಮಿೇಖಳ ರ ಯಾಣದ ವಾಷು ವಿಔ ವೄಚ್ಚ ನ್ನು ಮರುನಅತಿ
ಮಾಡುವುದ್ಯ;

(vi)

ಉಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಷಕಾಾರದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔರ ವತನನ್ನು

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 8000/- ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 10000/-ಕೆಕ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಮತ್ತು ಆತಿಥಯ
ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಶಾಕೆಕ ರೂ. 50000/-ದಿೊಂದ ಶಾಕೆಕ ರೂ. 75000/- ಕೆಕ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ;
ಕೆಲವು ಆನ್ನಷಂಗಿಔ ತಿದ್ಯದ ಡಿಖಳನ್ನು ಷಹಾ ರ ಸ್ಥು ವಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2009ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 38 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 8 ಶಾಷನ 2009)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XXXVI
2009ರ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡು

ಅಧಿನಿಯಮ

27.-ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ 11-ಬಿ ರ ಔರಣದ (1)ನೇ
ಉರ ಔರಣದಲಿಿ ಷದಷಯ ರಬಬ ರು ಮರಣ ಹೊೊಂದಿದರೆ, 11-ಎ ರ ಔರಣದಡಿಯಲಿಿ ಆ ಷದಷಯ ರಿಗೄ
ದೇರೆಯುತಿು ದದ ನಿವೃತಿು ವತನದ ಶೇಔಡಾ ಐತು ರ ದರದಲಿಿ , ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಅರ
ಕುಟ್ಟೊಂಬಕೆಕ ಜಿೇವಿತ್ಯಧಿಯರಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲಾಗಿದೄ.
11-ಎ ರ ಔರಣದಡಿಯಲಿಿ

ನಿವೃತಿು

ವತನಕೆಕ

ಸಂದಭಾದಲಿಿ , ಅನ ಕುಟ್ಟೊಂಬವು ನಿವೃತಿು ವತನಕೆಕ

ಅಸಾನಾದ ಬಬ

ಯ ಕು ಯು ಮೃತನಾದ

ಅಸಾವಾಗಿರಲಿಲಿ . ಅಧಿನಿಯಮದ 11-ಎ

ರ ಔರಣದಡಿಯಲಿಿ ನಿವೃತಿು ವತನಕೆಕ ಅಸಾನಾಗಿದ್ಯದ , ಮೃತನಾದ ಯ ಕು ಯ ಕುಟ್ಟೊಂಬಕೆಕ ಕುಟ್ಟೊಂಬ
ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ನಿೇಡಲು ಉಬಂಧನ್ನು ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2009ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 39 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 42 ಶಾಷನ 2009)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XXXVII
2011ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 6.- 1952ರ ಜ್ನರಿ 1ನೇ ದಿನಾೊಂಔದ ತರುವಾಯ
ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಷಭೆಯ ಷದಷಯ ನಾಗಿದದ ೊಂಥ ಹಾಗೂ ಆ ತರುವಾಯ ಮೃತನಾದ
ಯಾವೇಬಬ

ಯ ಕು ಯ, ಕುಟ್ಟೊಂಬಕೆಕ , ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು , ಅರು ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ಡೆಯುತಿು ರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿರಲಿ, ನಿೇಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
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(2010ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 29 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 33 ಶಾಷನ 2010)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XXXVIII
2011ರ ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 32.- ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಸಔರು ಮತ್ತು
ಶಾಷಔರ ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು

ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಇತರ ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು

ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ

ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2011ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 32 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 24 ಶಾಷನ 2011)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XXXIX
2012ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 22.- ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ
ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

(1957ರ ಔನಾಾಟಔ

ಅಧಿನಿಯಮ 2),(ಎ) ಮಾನಯ ತ್ಯ ಡೆದ ಷಮೂಸ ಎೊಂಬ ದನ್ನು ರಿಭಾಷ್ಸುವುದಕೆಕ ಮತ್ತು ಮಾನಯ ತ್ಯ ಡೆದ
ಷಮೂಸಖಳ

ಔಚೇರಿಗೄ

ದೂರವಾಣಿ

ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ

ಇತರ

ಷಚಿವಾಲಯ

ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು

ದಗಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ;
(ಬಿ) ಷದಷಯ ರಬಬ ರಿಗೄ ನಅತಿಷಬೇಕಾದ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಮಾಸಿಔ ರೂ. 15,000/- ದಿೊಂದ
25,000/-ಕೆಕ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದಕೆಕ ಮತ್ತು ನಿವೃತಿು ವತನದ ಖರಿಶಠ ಮಿತಿಯನ್ನು

ಮಾಸಿಔ ರೂ. 25,000/-

ದಿೊಂದ ರೂ. 35,000/-ಕೆಕ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ;
(ಸಿ)

ೊಂದ್ಯ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ರೂ. 2,000/- (ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳು ಮಾತರ ) ವೆದಯ ಕೇಯ

ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ; ಮತ್ತು
(ಡಿ) ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಸಿವ ೇಔರಿಸುತಿು ರು ಮಾಜಿ ಷದಷಯ ರಿಗೄ, ಭಾರತದಲಿಿ ಮಾಡು ರೈಲೆವ
ರ ಯಾಣಕಾಕ ಗಿ, ಶಾವೇೊಂದಕೆಕ ಖರಿಶಠ ೊಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳ ವಾಷು ವಿಔ ರ ಯಾಣ ವೄಚ್ಚ ಖಳ
ಮರುನಅತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ,
-ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ, ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2012ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 9 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 14 ಶಾಷನ 2012)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)
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XL
2013ರ
ಚುನಾಣಾ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ
ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು

ಮತದಾರರನ್ನು

ಸೇಾಡಿಸಿರು

ಹೊರಡಿಸಿದ
ತ್ಯೊಂತಿರ ಔ

7.-

ನಂತರ

ಕಾರಣಖಳ

ಭಾರತ ಚುನಾಣಾ ಆಯೇಖವು
ಮತದಾರರ

ಚುನಾಣಾ

ಟಿು ಯಲಿಿ
ತಔರಾರು

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಶಾಷಔರ ಚುನಾಣೆಯನ್ನು ರದ್ಯದ ಡಿಷಲಾಗಿದ್ಯದ , ಇದ್ಯ ಶಾಷಔರನ್ನು

ಕೆಲವು

ಅಜಿಾಯಲಿಿ
ಆರೇಕೆಕ

ಗರಿಡಿಸುವುದಿಲಿ ವಾದದ ರಿೊಂದ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಿಿ ಅೊಂಥ ಶಾಷಔರಿಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನಕಾಕ ಗಿ
ಉಬಂಧನ್ನು ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2012ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 20 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 45 ಶಾಷನ 2011)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XLI
2013ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 8.- ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು

ಸಿವ ೇಔರಿಸುತಿು ರು

ಮಾಜಿ ಷದಷಯ ರುಖಳಿಗೄ ರ ತಿ ಶಾಕೆಕ ಖರಿಶಠ ೊಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು

ಭಾರತದಲಿಿ

ವಿಮಾನದ ಅಥವಾ ರೈಲಿನ ಮೂಲಔ ವಾಷು ವಿಔ ರ ಯಾಣ ವೄಚ್ಚ ಖಳ ಮರು ನಅತಿಗೄ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ
ಷದಷಯ ರ ಕುಟ್ಟೊಂಬದ ಷದಷಯ ರಿಗೄ ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು ವತನಕೆಕ

ಉಬಂಧನ್ನು

ಔಲಿಪ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1956ನ್ನು (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2012ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 44 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 60 ಶಾಷನ 2012)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XLII

2014ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 8.- ಈ ಮುೊಂದಿನವುಖಳಿಗೄ, ಎೊಂದರೆ:(i)

1952ರ ಜ್ನರಿಗೄ ಮೇದಲು, ಮೆಸೂರು ನಅರ ತಿನಿಧಿಔ ಷಭೆಯ (ಎೊಂಆರ್ಎ) ಷದಷಯ

ಅಥವಾ ಕಡಗ ನಅರ ತಿನಿಧಿಔ ಷಭೆಯ, ಸಂವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಅಥವಾ ಈಖ ರಾಜ್ಯ ದ ಭಾಖವಾಗಿರು
ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ
ರಾಜ್ಯ ದ

ಅಥವಾ ನಅರ ೊಂತಯ ದ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ರ ದವನು ಳಗೊೊಂಡಂತ್ಯ ಯಾವುದ

ವಿಧಾನಷಭೆಯ

ಅಥವಾ

ವಿಧಾನ

ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿದ್ಯದ

ಮೃತನಾದ

ಯ ಕು ಯ

ಕುಟ್ಟೊಂಬಕೆಕ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ನಿೇಡುವುದಕಾಕ ಗಿ; ಮತ್ತು
(ii)
ಆಯೇಖವು

ಬಬ ಶಾಷಔನಿಗೄ ಆರೇನಆಷಲಾಖದ ಕಾರಣಖಳಿಗಾಗಿ, ಎೊಂದರೆ, ಭಾರತದ ಚುನಾಣಾ
ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು

ಹೊರಡಿಸಿದ

ತರುವಾಯ

ಮತದಾರರ

ಟಿು ಯಲಿಿ

ಕೆಲವು
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ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ತ್ಯೊಂತಿರ ಔ ಕಾರಣಖಳಿಗಾಗಿ, ಚುನಾಣಾ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ನಾಯ ಯಾಲಯವು
ಆ ಶಾಷಔನ ಚುನಾಣೆಯನ್ನು

ರದ್ಯದ ಗೊಳಿಸಿದದ ಲಿ,್ಲ ಅೊಂತಸ ಶಾಷಔನಿಗೄ 1990ರ ಆಖಸ್ು 1ನೇ

ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ನಿೇಡುವುದಕಾಕ ಗಿ,
-ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು
ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ
ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2014ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 29 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 61 ಶಾಷನ 2012)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XLIII
2015ರ

ತ್ತದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡು

ಅಧಿನಿಯಮ

18.-

ಜಿೇನ

ವೄಚ್ಚ ದಲಿಿ

ಖಣನಿೇಯ

ಹೆಚ್ಚ ಳವಾಗಿರುತು ದೄ. ಆದದ ರಿೊಂದ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಳದರ ಸಂಬಖಳ, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳ
ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

(1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡು

ಮೂಲಔ ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಸಔರ ಮತ್ತು ಶಾಷಔರ ಸಂಬಳಖಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು
ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಇತರ ರ ಯೇಜ್ನಖಳನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2015ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 3 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 7 ಶಾಷನ 2015)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XLIV
2016ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 2.- 26.12.1978ಕೆಕ ಮೇದಲು ಮೃತನಾದ ಯ ಕು ಯ
ಕುಟ್ಟೊಂಬದ ಷದಷಯ ರಿಗೄ 22.02.2014ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ನಿೇಡಲು
ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದರ ಸಂಬಖಳ, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳ ಮತ್ತು
ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

(1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಅವಯ ಔವೄೊಂದ್ಯ

ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2015ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 44 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 53 ಶಾಷನ 2015)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)

XLV
2020ರ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ ಮಾಡು ಅಧಿನಿಯಮ 24.- ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಔಡೆಖಳಂತ್ಯ ಔನಾಾಟಔವು,
ರಾಜ್ಯ ದ ಜ್ನತ್ಯಯ ಆರೇಖಯ

ಮತ್ತು ಸಣಕಾಸಿನ ಮಲೆ ತಿೇರ ವಾದ ಸಂಕೇಣಾ ರಿಣಾಮವುೊಂಟ್ಟ

ಮಾಡಿರು ಕರನಾ ರೇಗಾಣು (ಕೇವಿಡ್-19) ಸ್ಥೊಂಕಾರ ಮಿಔ ರೇಖದೇೊಂದಿಗೄ ಹೊೇರಾಡುತಿು ದೄ.
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ಕರನಾ ರೇಗಾಣು (ಕೇವಿಡ್-19) ಸ್ಥೊಂಕಾರ ಮಿಔ ರೇಖವು ಶಿೇಗರ ರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೆರವಿನ
ಮಸತವ ನ್ನು

ತೇರಿಸಿದ್ಯದ , ಷದರಿ ಸ್ಥೊಂಕಾರ ಮಿಔ ರೇಖದ ಸರಡುವಿಕೆಯನ್ನು

ತಡೆಖಟು ಲು ಮತ್ತು

ನಿಯಂತಿರ ಷಲು ಕೆಲವು ತ್ತತ್ತಾ ಔರ ಮಖಳನ್ನು ತ್ಯಗೄದ್ಯಕಳುು ವುದ್ಯ ಅವಯ ವಾಗಿದೄ.
ಅೊಂಥ ಷನಿು ವವನ್ನು

ನಿಭಾಯಿಷಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತಿರ ಷಲು ಮುಕಯ ಮಂತಿರ , ಮಂತಿರ ರಾಜ್ಯ

ಮಂತಿರ ಮತ್ತು ಉಮಂತಿರ , ಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧಕ್ಷದ
ನಾಯಔ ಷಕಾಾರದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ, ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ, ವಿಧಾನ ಷಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ
ರಿಶತಿು ನ

ಷದಷಯ ರ

ಸಂಬಳಖಳು

ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು

ಔಡಿಮೄಗೊಳಿಸು

ಮೂಲಔ

ಸಂನ್ನಮ ಲಖಳನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವಾಗಿದೄ;
ಆದದ ರಿೊಂದ, ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಮತ್ತು ಔನಾಾಟಔ ಮಂತಿರ ಖಳ ಸಂಬಳಖಳು
ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 5) ಮತು ಷ್ಟು

ತಿದ್ಯದ ಡಿ

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಯ ವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ವಿಶಯವು ತ್ತತ್ತಾ ಷವ ರೂದಾದ ದದ ರಿೊಂದ ಮತ್ತು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ
ಷದನಖಳು ಅಧಿವವನದಲಿಿ ಲಿ ದಿದ್ಯದ ದರಿೊಂದ, ಮಲಿನ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನು ಸ್ಥಧಿಷಲು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ
ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನ್ನನ್ನ
(ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಾಯ ದವ, 2020ನ್ನು (2020ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಾಯ ದವ 4) ರ ಖಾಯ ನಆಷಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ ವಿಧೇಯಔವು ಮಲಿನ ಅಧಾಯ ದವದ ಬದಲಿ ವಿಧೇಯಔವಾಗಿದೄ.
ಆದದ ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಔ.
(2020ರ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ವಿಧೇಯಔ ಸಂ: 29 ಔಡತ ಸಂ: ಸಂಯ ಶಾಇ 29 ಶಾಷನ 2020)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIನೇ ಟಿು ಯ 38ನೇ ನಮೂದ್ಯ)
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1957ರ 1[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2
(1957ರ ಜ್ನರಿ ಇಪ ತು ನಾಲಕ ನೇ ದಿನದಂದ್ಯ 1[ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ]1 ದಲಿಿ ಮೇದಲು
ರ ಔಟಿಷಲಾಯಿತ್ತ)
1

[ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ]1ದ ಸಂಬಳಖಳು,

2

[ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ]2

ಅಧಿನಿಯಮ, 1956
(1957ರ ಜ್ನರಿ ಸದಿನೈದನೇ ದಿನದಂದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರ ಅನ್ನಮತಿ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ)
(1957ರ 17, 1957ರ 27, 1959ರ 12, 1960ರ 10, 1967ರ 8, 1968ರ 18, 1969ರ 15, 1974ರ 19,
1975ರ 3, 1976ರ 13, 1976ರ 49, 1976ರ 72, 1978ರ 31, 1979ರ 5, 1979ರ 31, 1981ರ 26, 1982ರ 21,
1984ರ 22, 1985ರ 14, 1985ರ 24, 1985ರ 38, 1987ರ 16, 1988ರ 9, 1991ರ 5, 1992ರ 16, 1994ರ 5,
1995ರ 11, 1997ರ 4, 1997ರ 19, 1998ರ 30, 2001ರ 14, 2004ರ 1, 2005ರ 24, 2009ರ 16, 2009ರ 27,
2011ರ 6, 2011ರ 32, 2012ರ 22, 2013ರ 7, 2013ರ 8, 2014ರ 8, 2015ರ 18, 2016ರ 2 ಮತ್ತು 2020ರ 24
- ಈ ಅಧಿನಿಯಮಖಳ ಮೂಲಔ ತಿದ್ಯದ ಡಿಯಾದಂತ್ಯ).
ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, 3[ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು,
ಷಕಾಾರದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ]3 ಮತ್ತು ವಿಧಾನಷಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರ ಸಂಬಳಖಳು,
ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಷಲು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಶ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, 4[ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ
5

ನಾಯಔ,
1

ಷಚೇತಔ]4 ಮತ್ತು

[ಷಕಾಾರದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ]5 ಮತ್ತು

ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ

[ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ]1ದ ವಿಧಾನಷಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರ

3

[ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು

3

ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು] ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಶಯಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ಯ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;
ಭಾರತ ಖಣರಾಜ್ಯ ದ ಏಳನೇ ಶಾದಲಿಿ

ಉಬಂಧ

1

[ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ]1 ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಿೊಂದ ಈ

ಮುೊಂದಿನಂತ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ :1. 1973ರ ಔನಾಾಟಔ ಕಾನ್ನನ್ನಖಳ ಅಳಡಿಕೆ ಆದವದ ಮೂಲಔ 1.11.1973 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಅಳಡಿಷಲಾಗಿದೄ .
2. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 27.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ
5. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 16ರ ಮೂಲಔ ದಿನಾೊಂಔ 1.1.2009ರಂದ್ಯ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄಯ್ಕೊಂದ್ಯ
ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

1. ಸಂಕ್ಷಿ ಿ ಹೆಷರು ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು
1

ಮಂಡಲ] ದ ಸಂಬಳಖಳು,

2

[ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ]

2

1

[ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ಎೊಂದ್ಯ

ಔರೆಯತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ಇದ್ಯ 1956ರ ನವೄೊಂಬರ್ ಮೇದಲನೇ ದಿನದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
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1. 1973ರ ಔನಾಾಟಔ ಕಾನ್ನನ್ನಖಳ ಅಳಡಿಕೆ ಆದವದ ಮೂಲಔ 1.11.1973 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಅಳಡಿಷಲಾಗಿದೄ .
2. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 27.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಸಂದಭಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಖತಯ ಡಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ,(ಎ) `ಷಭಾತ್ತ' ಎೊಂದರೆ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷಭಾತಿ1[* * * * * ]1
1. 1968ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 18ರ ಮೂಲಔ 24ನೇ ಅಕು ೇಬರ್ 1968 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

(ಬಿ) `ಉ-ಷಭಾತ್ತ' ಎೊಂದರೆ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಉ-ಷಭಾತಿ;
1

[(ಬಿಬಿ) `ಷಕಾಾರದ ಮುಖ್ೆ

ಷಕಾಾರದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಕ' ಎೊಂದರೆ, ವಿಧಾನಷಭೆ, ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನಲಿಿ

ಷಚೇತಔನೆೊಂದ್ಯ ಮುಕಯ ಮಂತಿರ ಖಳು ನಾಮನಿದಾವನ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಷಭೆ

ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ;]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ

(ಸಿ) ರೈಲು ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ `ಅತ್ತಯ ನು ತ ದಜೆಾ' ಎೊಂಬ್ಲ್ದ್ಯ ರೈಲಿನಲಿಿ
ಲಭಯ ವಿರು ಸವಾನಿಯಂತಿರ ತ ಷಾ ಳಾಕಾವನ್ನು ಳಗೊಳುು ತು ದೄ;
1

[(ಸಿಸಿ) `ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ರ್ನಯಕ' ಎೊಂದರೆ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಷಭಾತಿ,

ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ ಎೊಂದ್ಯ ತತ್ಯಕ ಲದಲಿಿ ಮನು ಣೆ ನಿೇಡಿದ ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ
ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ;]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ
1

[(ಸಿಸಿಸಿ) `ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಖ್ೆ ಷಚೇತಕ' ಎೊಂದರೆ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ

ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನಲಿಿ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ
ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ;]1

ಷಚೇತಔನೆೊಂದ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಾದ

1. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 16ರ ಮೂಲಔ ದಿನಾೊಂಔ 1.1.2009ರಂದ್ಯ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄಯ್ಕೊಂದ್ಯ
ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ

(ಡಿ) `ನಿಯಮಿಷಲಾದ್ದದ್ದ' ಎೊಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಖಳ
ಮೂಲಔ ನಿಯಮಿಷಲಾದ್ಯದ್ಯ;
1

[(ಡಿಡಿ) `ಗುರುತ್ತಷಲಾದ ಗುುಂಪು' ಎೊಂದರೆ,-

(i) ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಸಂದಭಾದಲಿಿ , ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನಲಿಿ

ಕೇರಂ ಬಲ

ಷದಷಯ ರು ಎೊಂದರೆ 10 ಷದಷಯ ರಿಗಿೊಂತ ಔಡಿಮೄಯಲಿ ದ ಬಲ ಹೊೊಂದಿರು ಯಾವುದ ಕ್ಷ;
(ii) ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯಲಿಿ ಕೇರಂ ಬಲ ಷದಷಯ ರು
ಎೊಂದರೆ 23 ಷದಷಯ ರಿಗಿೊಂತ ಔಡಿಮೄಯಲಿ ದ ಬಲ ಹೊೊಂದಿರು ಯಾವುದ ಕ್ಷ;
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(ಇ) `ವಾಷದ ಮನೆ'ಯ ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಷತಿಖಳು ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ
ತೇಟಖಳನ್ನು ಳಗೊಳುು ತು ದೄ;

ಲಖತ್ಯು ದ ಔಟು ಡಖಳು ಮತ್ತು

(ಎಫ್) `ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷ' ಎೊಂದರೆ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ 1[xxx]1;
1. 1968ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 18ರ ಮೂಲಔ 24ನೇ ಅಕು ೇಬರ್ 1968 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

(ಜಿ) `ಉ-ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷ' ಎೊಂದರೆ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ.
3. ಷಭಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರ ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತಿ ಆತ್ತಥೆ ಭತ್ಯೆ ಗಳು.- (1) ಷಭಾತಿಗೄ
ೊಂದ್ಯ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ

4 3 1

[ [ [ಐತ್ತು

4 2 1

ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]1]3]4 ಸಂಬಳ ಮತ್ತು

ೊಂದ್ಯ ಶಾಕೆಕ

1 2 4

[ [ [ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳ] ] ] ಆತಿಥಯ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಔ 5.2.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2) ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ ೊಂದ್ಯ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 5[4[ಐತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]4]5 ಸಂಬಳ ಮತ್ತು
5 3 1
ೊಂದ್ಯ ಶಾಕೆಕ
[ [ [ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳ]1]3]5 ಆತಿಥಯ
ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು
ಸಂದಾಯ
ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ 14ರ ಮೂಲಔ 1.12.2000 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2.2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
3.2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಔ 5.2.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

3ಎ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತಿ ಭತ್ಯೆ ಗಳನುು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದ್ದ.- ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ
ಸಂಬಳಖಳು,

ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರಲಿಿ (1957ರ ಔನಾಾಟಔ

ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಏನೇ ಳಗೊೊಂಡಿದದ ರೂ, ಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,
ವಿರೇಧಕ್ಷದ ನಾಯಔ, ಷಕಾಾರದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ, ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ, ವಿಧಾನ ಷಭೆ
ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರಿಗೄ ನಅತಿಷಬೇಕಾದ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು , ಕರನಾ
ರೇಗಾಣು (ಕೇವಿಡ್-19) ಸ್ಥೊಂಕಾರ ಮಿಔ ರೇಖದಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗ ಅಖತಯ ಖಳನ್ನು

ಪೂರೈಸು

ಷಲುವಾಗಿ 2020ರ ಏನಆರ ಲ್ 1ನೇ ದಿನದಿೊಂದ ನಅರ ರಂಭವಾಗಿ ೊಂದ್ಯ ಶಾದ ಅಧಿಗಾಗಿ ಶೇಔಡಾ
ಮೂತು ರಶು ನ್ನು ಔಡಿಮೄಗೊಳಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 2020ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 1.4.2020 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

4. 6[ಷಭಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರ]6 ವಾಷದ ಮನೆಗಳು.- (1) 6[ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು,
ಉಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು, ರ ತಿಕ್ಷದ ನಾಯಔರು, 7[ಷಕಾಾರದ ಮುಕಯ
ವಿರೇಧಕ್ಷದ

ಮುಕಯ

6 7

ಷಚೇತಔರು] ] ರ ತಿಯಬಬ ರು ತಮಮ
3

ಷಚೇತಔರು ಮತ್ತು

ಅಧಿಕಾರದ ಅಧಿ ಪೂತಿಾ ಮತ್ತು

3

ಅದರ ನಿಔಟ ತರುವಾಯದ [ಅರತ್ತು ದಿಷಖಳ] ಅಧಿಯ ಕಾಲ ಬೊಂಖಳೂರು ನಖರ 2[ಅಥವಾ
ಬೊಂಖಳೂರು ನಖರದ ರಿಮಿತಿಖಳಿೊಂದ ಮೂತ್ತು

ಕಲೇಮಿೇಟರ್ ಳಗೄ]2 ೊಂದ್ಯ ಸುಷಜಿಜ ತ

ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೄ ಬಳಷಲು ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ . 1[xxx]1 ಅಥವಾ ಅೊಂಥ
ಸುಷಜಿಜ ತ ಮನೆಗೄ ಬದಲಾಗಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ

9 8 4

[ [ [ಎೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]4]8]9 ದರದಲಿಿ ಮನೆ
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ಬಾಡಿಗೄ

ಭತಯ ಕೆಕ

ಮನೆಯನ್ನು

ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .

5

[ಈ ಉ-ರ ಔರಣದ

ನಿಯಮಿಷಲಾದಂಥ ಶ್ರ ೇಣಿಖಳಲಿಿ

ಮರೆಗೄ

ಸುಷಜಿಜ ತಗೊಳಿಷತಔಕ ದ್ಯದ

ವಿಸಿು ೇಣಾವು ನಿಯಮಿಷಲಾದಂಥ ಮಿತಿಖಳನ್ನು ಮಿೇರತಔಕ ದದ ಲಿ .]

ದಗಿಸಿದ

ಮತ್ತು

ವಾಷದ

ಅದರ ನಆಿ ೊಂತ್

5

1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 23ನೇ ಮಾಚ್ಾ 1972 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
2. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 1ನೇ ಸೆಪೆು ೊಂಬರ್ 1993 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 23ನೇ ಮಾಚ್ಾ 1972 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 27ನೇ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
6. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
7.2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
8. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
9. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(2) ಮನೆ ಬಾಡಿಗೄ ಭತ್ಯಯ ಗೄ ಸಕುಕ ಳು ರಾದ ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು, ನಿವಾಷದ

ನಿಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು

ಉತು ಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕಳು ಲು ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಗೄ ಸೇರಿದ ತೇಟದ

ರೂಪುರೇಷೆ ಹಾಗೂ ನಿಾಸಣೆಗಾಗಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ಇಪ ತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ ಭತ್ಯಯ ಗೄ ಅರು
ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

5. ಷಭಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರ ವಾಸನ ಸೌಲಭೆ .- (1) ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು
ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರುಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ, ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಅರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ೊಂದ್ಯ ಸೂಔು ಮೇೇಟಾರು
ಕಾರನ್ನು ದಗಿಷಬಹುದ್ಯ.
(2) ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ ಷಕಾಾರವು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 4[3[2[1[ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ ಲಿೇಟರ್]2]3]4
ಪೆಟ್ರ ೇಲದ ರಖಳ
ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .

ವೄಚ್ಚ ಕೆಕ

ಷಮನಾದ]1

ವಾಸನ

ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು

ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ

ಸಂದಾಯ

1. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 1.9.1993 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

6.

ಷಭಾತ್ತ ಮತ್ತಿ

ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಷಕಾಾರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ

ವೆಚ್ಚ ಗಳು:- (1) ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು 4ನೇ ಪ್ರಔರಣದ (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ ಮತ್ತು 5ನೇ
ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಅರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ವಾಷದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳ
ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಈ ಮುೊಂದಿನ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಬದಿ ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ:1

[(ಎ) ಷಕಾಾರವು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ 4[3[2[ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ]3]4 ಲಿೇಟರ್ ಪೆಟ್ರ ೇಲ್]2 ವೄಚ್ಚ ಕಕ ೊಂತ
ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ತಮಮ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳಿಗೄ ಬಳಸಿದ ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ವೄಚ್ಚ ; ಮತ್ತು ]1
1. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 1ನೇ ನವೄೊಂಬರ್ 1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 1ನೇ ಸೆಪೆು ೊಂಬರ್ 1993 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
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1

[(ಬಿ) ವಾಷದ ಮನೆಯಲಿಿ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಫ ಕು ಮತ್ತು ನಿೇರು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅವೄರಡರ ಟ್ಟು

ದರದ ಮೇದಲ ಇನ್ನು ರು ರೂನಅಯಿಖಳು.]

ಮಾಸಿಔ

1

1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 23ನೇ ಮಾಚ್ಾ 1972 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2) 4ನೇ ರ ಔರಣದ (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ದಗಿಸಿದ ವಾಷದ ಮನೆ ಮತ್ತು 5ನೇ
ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ದಗಿಸಿದ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರು ಇವುಖಳ ದ್ಯರಸಿು ಕಚುಾ ಸೇರಿದಂತ್ಯ ಅವುಖಳ
ನಿಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಸಿಾ ತಿಗಾಗಿನ ಎಲಾಿ ಇತರ ವೄಚ್ಚ ಖಳು, ಅೊಂಥ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳ ಚ್ಚಲಔರು
ಮತ್ತು ಕಿ ೇನರ್ಖಳ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಮತ್ತು ದರಖಳು ಮತ್ತು ತ್ಯರಿಗೄಖಳು ಹಾಗೂ ಅೊಂಥ
ವಾಷದ ಮನೆಖಳಿಗೄ ಸೇರಿದ ತೇಟಖಳ ರೂರೇಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಾಸಣೆಗಾಗಿನ ಎಲಾಿ ವೄಚ್ಚ ಖಳು,
-ಇವುಖಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ಭರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
7. ಷಭಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಸಿಕುಂಡ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ
ತೆ ಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಡೆಯು ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಗಳು.- ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು,(ಎ) ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿ ನ ತಮಮ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಷಷಾ ಳದಿೊಂದ, ಅದ್ಯ ಷದರಿ ನಖರದ ಹೊರಖಡೆ ಇದದ ರೆ,
ಬೊಂಖಳೂರು ನಖರದಲಿಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಸಿಕಳುು  ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ರ ಯಾಣಕಾಕ ಗಿ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಅರು ಅಧಿಕಾರನ್ನು
ವಾಷಷಾ ಳಕೆಕ

ಹಿಸಿಕಳುು  ಮೇದಲು ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿ ನ ಅರ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಅೊಂಥ ಷಾ ಳವು ಷದರಿ ನಖರದ ಹೊರಖಡೆ ಇದದ ರೆ ಬೊಂಖಳೂರು ನಖರದಲಿಿ ಅಧಿಕಾರ

ತಯ ಜಿಸಿದ ಸಂಬಂಧದ ರ ಯಾಣಕಾಕ ಗಿ

ತಮಗೄ ಮತ್ತು

ವೆಯಕು ಔ ಸ್ಥಮಾನ್ನಖಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿಸುವುದಕೆಕ
ಭತಯ ಕೆಕ ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ,(i) ರ ಯಾಣನ್ನು

ತಮಮ

ಕುಟ್ಟೊಂಬದ ಷದಷಯ ರುಖಳ ಹಾಗೂ

ಈ ಮುೊಂದೄ ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ದರಖಳಲಿಿ ರ ಯಾಣ

ರೈಲಿನಲಿಿ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಸೆು ಯ ಮೂಲಔ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ

ಅವೄರಡರ ಮೂಲಔ ಮಾಡಿರಲಿ, ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು ತಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮಮ ಕುಟ್ಟೊಂಬದ
ಷದಷಯ ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾಷು ವಿಔ ವೄಚ್ಚ ಖಳು;
(ii) ರಸೆು ಮೂಲಔವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲು ಮೂಲಔವ ಆಗಿರಲಿ ವೆಯಕು ಔ ಸ್ಥಮಾನ್ನಖಳ
ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾಷು ವಿಔ ವೄಚ್ಚ ಖಳು; ರಂತ್ತ, ಅೊಂಥ ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ರೈಲು ವಾಯ ಖನನ್ನು
ಮಿೇಷಲಿರಿಸಿದದ ರೆ, ಅೊಂಥ ವಾಯ ಖನಿು ಗಾಗಿ ಹಿಸಿದ ವೄಚ್ಚ ಖಳು.
ವಿರಣೆ:- ಈ ರ ಔರಣದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ``ಕುಟ್ಟೊಂಬದ ಷದಷಯ ರು'' ಎೊಂದರೆ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ
ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರನ್ನು
ಪೂಣಾವಾಗಿ ಅಲಂಭಿಸಿರು ಮತ್ತು
ಅರಡನೆ
ವಾಸಿಸುತಿು ರು ಗಂಡ, ಹೆೊಂಡತಿ, ಮಖ, ಮಖಳು, ತಂದೄ ತ್ಯಯಿ, ಷಹೊೇದರ ಅಥವಾ ಷಹೊೇದರಿ.
8. ರ ವಾಷದ ಮೇಲಿರುವಾಗ ಷಭಾತ್ತ, ಉ-ಷಭಾತ್ತ, ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷ, 1[ಉ-ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷ,
ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು 2[ಷಕಾಾರಿ ಮುಖ್ೆ ಷಚೇತಕರು ಮತ್ತಿ ]1 ಮತ್ತಿ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ
ಮುಖ್ೆ ಷಚೇತಕರು]2 ಇರುಖಳ ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯಯ ಖಳು.- (1) ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು

1

[ಉ-ಷಭಾತಿ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು

1

ಷಚೇತಔರು ಮತ್ತು ] ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ
ಸ್ಥಾ ನಖಳಿಗೄ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಔತಾಯ ಖಳ

ಮಲೆ

2

[ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

2

ಷಚೇತಔರು] ಇರುಖಳು ತಮಮ

ರ ವಾಷ

ಮಾಡುವಾಖ,

ಈ

ಅಧಿಕಾರ

ರ ಔರಣದಲಿಿ
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ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ದರಖಳು ಮತ್ತು ಶರತ್ತು ಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥರ ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು ದೆನಂದಿನ ಭತ್ಯಯ ಅಥವಾ
ಇತರ ಭತ್ಯಯ ಖಳಿಗೄ ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2) 1[ಭಾರತದ ಳಗೄ ರ ವಾಷ ಮಾಡುವಾಖ,]1 ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು
2

[ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು, 3[ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔರು]2 ಮತ್ತು ವಿರೇಧ

ಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು]3 ಇರು,1. 1959ರ ಅಧಿನಿಯಮ 12ರ ಮೂಲಔ 1.4.1959 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

(ಎ) ರೈಲಿನ ಮೂಲಔ ಮಾಡಲಾದ ರ ಯಾಣಖಳಿಗಾಗಿ ಆ ರೈಲಿನಲಿಿ ಲಭಯ ವಿರು ಉತು ಮ
ದಜೆಾಯ ೊಂದ್ಯ ರ ಯಾಣ ದರದ 1[ಎರಡರಶು ಕೆಕ ]1 ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ :
1. 1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 25.05.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

ರಂತ್ತ, 1[ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ 2[ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ]1, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ
ನಾಯಔರು,

3

[ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು]2]3ಇರು

ತಮಮ ರ ಯಾಣಕೆಕ ೊಂದ್ಯ ಬೇಗಿಯನ್ನು
ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ಭರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

ಮಿೇಷಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದದ ರೆ ಅೊಂಥ ಬೇಗಿಯ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು

1. 1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 25.05.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಮತೂು

ರಂತ್ತ,

1

[ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ

ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು,

3

[ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

2

[ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ]1,

ಷಚೇತಔರು ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ

2 3

ಷಚೇತಔರು] ] ಇರ ಜೊತ್ಯಯಲಿಿ ಯಾರೇ ಯ ಕು ಮಿೇಷಲಿರಿಸಿದ ಬೇಗಿಯಲಿಿ ರ ಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ
ಅೊಂಥ ಯ ಕು ಯ ಸಂಬಂಧದ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು

ಸೂಲು ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ

ಮತ್ತು

ಷಕಾಾರಕೆಕ

ಜ್ಮೄ

ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 25.05.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

(ಬಿ) ರಸೆು ಯ ಮೂಲಔ ರ ಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಖ 1[ರ ತಿ ಕಲೇಮಿೇಟರಿಗೄ
ರೂನಅಯಿ]1]2]3]4 ರಸೆು ಮೆಲು ದರಕೆಕ ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1967ರ ಅಧಿನಿಯಮ
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ

4 3 2

[ [ [ಮೂತ್ತು

8ರ ಮೂಲಔ 10.08.1967 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
24ರ ಮೂಲಔ 24.5.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(ಸಿ) ವಿಮಾನದ ಮೂಲಔ ಮಾಡು ರ ಯಾಣಕಾಕ ಗಿ, ಅೊಂಥ ರ ಯಾಣಕೆಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ
ೊಂದ್ಯ ದರದ

2

[ೊಂದ್ಯ ಮತ್ತು

ನಾಲಕ ನೇ ೊಂದ್ಯ]2 ಭಾಖದಷ್ಟು

1

[ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ ಯಾಣಖಳ

ಸಂದಭಾದಲಿಿ ಅಘಾತಖಳು ಉೊಂಟಾದಲಿಿ ವಿಮೄಗಾಗಿ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ವಿಮಾಕಂತ್ತ]1;
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1. 1968ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 01.11.1956 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(ಡಿ) ರ ಯಾಣದ ದಿನಖಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಉಳಿದ್ಯಕಳುು  ರ ತಿದಿನಕೆಕ
[ [ [ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ]1]2]3 ರೂನಅಯಿಖಳ ದಿನಭತ್ಯಯ ಖಳಿಗೄ ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ :

3 2 1

1.2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ 14ರ ಮೂಲಔ 01.12.2000 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಔ 5.2.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

ರಂತ್ತ, ರಾಜ್ಯ ದ ಹೊರಗೄ ಮಾಡು ರ ವಾಷಖಳ ಸಂದಭಾಖಳಲಿಿ ರ ಯಾಣದ ದಿನಖಳಿಗೄ
1

[ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ ಐದ್ಯ ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳು ಮತ್ತು ಬಿಲುಿ ಖಳನ್ನು

ಅನ್ನಸೂಚಿತ ದರಖಳಲಿಿ ಷತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಾೊಂಗ್ಅನ್ನು
ನೇೊಂದಾಯಿತ ಸಂಸೆಾ ಖಳಲಿಿ
ದಿನಭತ್ಯಯ ಯಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ ]1:

ಉಳಿದ್ಯಕಳು ಲು

ದಗಿಸುವುದಕೆಕ ಳಟ್ಟು ,

ದಗಿಸು ಹೊೇಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ

ರ ತಿದಿನಕೆಕ

ಐದ್ಯ

ಸ್ಥವಿರ

ರೂನಅಯಿಖಳು"

1. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಮತೂು ರಂತ್ತ, ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ 1[ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ
ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು 2[ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ]1 ]2 ಇರನ್ನು
ರಾಜ್ಯ ದ

ಅತಿಥಿಖಳೆೊಂದ್ಯ

ರಿಖಣಿಸಿದಂಥ

ರಿಖಣಿಸಿದ

ಅಧಿಗಾಗಿ

ಸಂದಭಾಖಳಲಿಿ ,

ದಿನಭತಯ ದ

ಅರನ್ನು

ಕಾಲುಭಾಖದಷ್ಟು

ರಾಜ್ಯ ದ

ಸಣನ್ನು

ಅತಿಥಿ

ಮಾತರ

ಎೊಂದ್ಯ

ಡೆಯಲು

ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[2ಎ) 2[ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಅಥವಾ 3[ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ]2, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ

ನಾಯಔರು,

4

[ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು]3]4 - ಇರು

ಸ್ಥಾಜ್ನಿಔ ಹಿತ್ಯಷಕು ಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ದಗಿಸಿದ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರಿನಲಿಿ ರಸೆು ಯ ಮೂಲಔ
ರ ಯಾಣ ಮಾಡುತಿು ರುವಾಖ ಮುೊಂದಿನ ರ ಯಾಣನ್ನು

ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಔ

ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾದರೆ ಅರು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲಿಿ ಸಿದ ಷಾ ಳದಿೊಂದ ಬೊಂಖಳೂರು ನಖರಕೆಕ
ಮೇೇಟಾರು

ಕಾರು

ವಾಸುಾ

ಬರಲು

ಬಳಸಿದ

ಪೆಟ್ರ ೇಲ್

ವೄಚ್ಚ ನ್ನು

ಡೆಯಲು

ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ :
1.1968ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 1.1.1966 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಉರ ಔರಣಖಳಾದ (2ಎ) ಮತ್ತು (2ಬಿ)ಖಳನ್ನು
ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3ರ ಮೂಲಔ 14.10.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ .
4. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[ರಂತ್ತ, (2ಬಿ) ರ ಔರಣದಲಿಿ ಅನಯ ಥಾ ಉಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಳಿದ್ಯ, ಭಾರತದಲಿಿ ರಾಜ್ಯ ದ

ಹೊರಖಡೆ ರ ವಾಷದ ಮಲಿರುವಾಖ ಹಾಗೂ ಅರು ತಮೇಮ ಡನೆ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರನ್ನು ತ್ಯಗೄದ್ಯಕೊಂಡು
ಹೊೇಗಿಲಿ ದ ಇರುವಾಖ ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, 2[ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ
ನಾಯಔರು 3[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು]2]3 ಇರು ತಮಮ
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ಇಚ್ಚಛ ನ್ನಸ್ಥರ ರ ಯಾಣ ಭತಯ ದ ಬದಲಾಗಿ ಅಥವಾ ತ್ಯವು ಸಕುಕ ಳು ರಾದ ರಸೆು ಮೆಲು ದರದ
ಬದಲಾಗಿ, ತ್ಯವು ವಾಷು ವಾಗಿ ಸ್ಥಾಜ್ನಿಔ ಹಿತ್ಯಷಕು ಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ತ್ಯಗೄದ್ಯಕೊಂಡ ಮೇೇಟಾರು
ಕಾರಿನ ವಾಷು ವಿಔ ಬಾಡಿಗೄ ಡೆಯಲು ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ . ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ, ಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, 2[ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು 3[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ
ಮತ್ತು ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು]2]3 ಇರು ಸ್ಥಾಜ್ನಿಔ ಹಿತ್ಯಷಕು ಯಲಿಿ ಹಾಗೄ ಮೇೇಟಾರು
ಕಾರನ್ನು

ಬಾಡಿಗೄಗೄ ತ್ಯಗೄದ್ಯಕಳುು ವುದ್ಯ ಅವಯ ವಾಗಿತ್ಯು ೊಂಬ ರ ಮಾಣ ತರ ನ್ನು

ನಿೇಡತಔಕ ದ್ಯದ .]

ಬಿಲ್ನೊಂದಿಗೄ

1

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 1.1.1966 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2.1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2ಬಿ) ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, 1[ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು
3

[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು

ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔರು]1]3- ಇರು (2)ನೇ

ಉರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಡೆಯು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಜೊತ್ಯಗೄ ನದೄಸಲಿಯ 2[ಔನಾಾಟಔ ಭನ]2 ದಲಿಿ ರಾಜ್ಯ
ಷಕಾಾರವು ನಿಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿು ರು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳನ್ನು
ಬಳಷಲು ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1

ವೄಚ್ಚ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡದ

1.1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2.1973ರ ಕಾನ್ನನ್ನಖಳ ಅಳಡಿಕೆ ಆದವದ IIನೇ ಅನ್ನಚೂಚಿಯ 1ನೇ ಔರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು

1.1.2009ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ

ಅಳಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೄ.
1

[(3) (ಎ) ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು ಔತಾಯ ದ ಮಲೆ ಭಾರತದ ಹೊರಗೄ ರ ವಾಷ

ಮಾಡುವಾಖ, 2[ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರದ ಷಚಿರಿಗೄ ಅನವ ಯಿಸು ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ನಿಬಂಧನೆಖಳಿಗೄ ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]2

ಇತರ ವೄಚ್ಚ ಖಳ

1.1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ 49ರ ಮೂಲಔ (3)(ಎ) ಮತ್ತು
(3)(ಬಿ) ಉರ ಔರಣಖಳನ್ನು
1.6.1979ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ
ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ
2.1987ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.4.1987 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

1[(ಎಎ) ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು
3

[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔರು]3-ಇರು ವೆದಯ ಕೇಯ

ಚಿಕತ್ಯಾ ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗೄ ರ ವಾಷ ಮಾಡುವಾಖ 2[ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರದ ಷಚಿರಿಗೄ ಅನವ ಯಿಸು
ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವೄಚ್ಚ ಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ನಿಬಂಧನೆಖಳಿಗೄ ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]2]1.
1.1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 1.6.1979 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2.1987ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.4.1987 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಬಿ) xxx]1

1.1987ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.4.1987 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

9. ವೈದೆ ಕ್ಷೇಯ ಶುಶ್ರರ ಷೆ.- ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು , 1[ಷಭಾತಿ,
ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,]1 2[ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು 5[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ
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ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು]2]5 ಮತ್ತು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ 1[ಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,]1 2[ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ 5[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ
ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರು]2]5 ಇರೊಂದಿಗೄ ವಾಸಿಸು ಮತ್ತು ಅರನ್ನು
ಅಲಂಬಿಸಿದ ಕುಟ್ಟೊಂಬದ ಷದಷಯ ರು, ರಾಜ್ಯ
ಮತ್ತು

ವೆದಯ ಕೇಯ

ಶುಶ್ರರ ಷೆ

ಷಕಾಾರವು ನಿಾಹಿಸು ಆಷಪ ತ್ಯರ ಯಲಿಿ

ಮತ್ತು

ಚಿಕತ್ಯಾ ಖಳನ್ನು

ಉಚಿತವಾಗಿ

ಕಠಡಿ
ಡೆಯಲು

3

ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ . [ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು 4[ಭಾರತದಲಾಿ ಖಲಿ
ಅಥವಾ ಹೊರಖಡೆಯಾಖಲಿ]4 ಇತರ ಯಾವುದ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಡೆದ್ಯಕೊಂಡ ವೆದಯ ಕೇಯ ಶುಶ್ರರ ಷೆ
ಮತ್ತು ಚಿಕತ್ಯಾ ಗಾಗಿ ಅರು ಕಚುಾ ಮಾಡಿದ ವೄಚ್ಚ ಖಳಿಗೄ ಷಕಾಾರದಿೊಂದ ಸಣದ ಮರು ಭತಿಾ
ಹೊೊಂದಲು ಷಸ ಅರು ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]3
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3ರ ಮೂಲಔ 14.10.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 27.05.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 1.6.1979 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.

ವಿರಣೆ:- ಈ ರ ಔರಣ 1[ಮತ್ತು (12)ನೇ ರ ಔರಣ]1ದ ಉದೄದ ೇವ ಕುಟ್ಟೊಂಬದ ಷದಷಯ ರು ಎೊಂದರೆ
ಗಂಡ, ಹೆೊಂಡತಿ, ಮಖ, ಮಖಳು, ತಂದೄ-ತ್ಯಯಿ, ಷಹೊೇದರ ಅಥವಾ ಷಹೊೇದರಿ.
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

10. ಉ-ಷಭಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಉ-ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರ ಸಂಬಳಗಳು.- 1[(1)]1 ಉ-ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು
ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಈ ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ
ಸಂಬಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .

5 4 3 2

[ [ [ [ನಲತ್ತು

ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]2]3]4]5

1. 1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 27.5.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಮರುಸಂಖ್ಯಯ ನಿೇಡಲಾಗಿದೄ .
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.1.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(2) ಉ-ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಈ ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ, ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ, 5[4[3[ೊಂದ್ಯ
ಸ್ಥವಿರ ಲಿೇಟರ್]3]4]5 2[ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಬಲೆಗೄ ಷಮನಾದ]2 ವಾಸನ ಭತಯ ನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 27.5.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ 5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 1.1.1997 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಗಿದೄ.
4. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.1.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[10ಎ. ಉ-ಷಭಾತ್ತ, ಉ-ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಷಭಾತ್ತ ಅಥವಾ ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರ

ಕತಾೆ ಗಳನುು

ನಿಾಹಿಸು ೆ ಕ್ಷಿ ಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಬಳ, ವಾಸನ ಮತ್ತಿ

ವಾಸನ ಭತ್ಯೆ .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ, ಷಭಾತಿಯ ಸ್ಥಾ ನವು ಖಾಲಿ ಇದಾದ ಖ ಮತ್ತು
ಷದರಿ ಸ್ಥಾ ನದ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ಉ-ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ 184ನೇ ಅನ್ನಚೆಛ ೇದದ (ಬಿ)

ಖಂಡದ ಮರೆಗೄ ನೇಮಔ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರಬಬ ರು ನಿಾಹಿಸಿದರೆ, ಉ-ಷಭಾತಿ
ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಷದಷಯ ರಿಗೄ ಅರು ಹಾಗೄ ಔತಾಯ

ನಿಾಹಿಸಿದ ಅಧಿಗಾಗಿ ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ
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4 3 2

[ [ [ನಲತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]2]3]4 ಸಂಬಳನ್ನು

ಮೇೇಟಾರು ಕಾರು ದಗಿಷತಔಕ ದ್ಯದ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ

ಮತ್ತು ಸೂಔು

ಮತ್ತು 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ರ ಔರಣಖಳ ಉಬಂಧಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥರ

ವಾಸನ ಭತಯ ನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ :
1. 1968ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 18ರ ಮೂಲಔ 1.11.1956 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ 10ಎ ರ ಔರಣದ (1) ಮತ್ತು (2)ನೇ
ಉರ ಔರಣಖಳನ್ನು ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.1.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

ರಂತ್ತ, ಮಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಅಧಿಯಲಿಿ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ, ಉ-ಷಭಾತಿ ಅಥವಾ

ಷದಷಯ ರು 10ನೇ ರ ಔರಣ ಅಥವಾ 11ನೇ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿಶೇಶ ಭತ್ಯಯ ಡೆಯಲು
ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದದ ಲಿ .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ ಸ್ಥಾ ನವು ಖಾಲಿ ಇದಾದ ಖ ಮತ್ತು ಆ ಖಾಲಿ
ಸ್ಥಾ ನದ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ 180ನೇ ಅನ್ನಚೆಛ ೇದದ (1)ನೇ ಖಂಡದ
ಮರೆಗೄ ನೇಮಔಗೊೊಂಡಂಥ ವಿಧಾನಷಭೆಯ ಷದಷಯ ರಬಬ ರು ನಿಾಹಿಸಿದರೆ ಅೊಂಥ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು
ಅರು

ನಿಾಹಿಸಿದ
1 2 3

ರೂನಅಯಿಖಳ] ] ]

ಅೊಂಥ

ಅಧಿಗಾಗಿ

ಅರಿಗೄ

ರ ತಿ

ಸಂಬಳ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ

ಮತ್ತು

3 2 1

[ [ [ನಲತ್ತು

ಸ್ಥವಿರ

ಸೂಔು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರನ್ನು

ದಗಿಷತಔಕ ದ್ಯದ ಹಾಗೂ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ರ ಔರಣದ ಉಬಂಧಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥರ ವಾಸನ ಭತಯ ನ್ನು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ :
1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.1.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

ರಂತ್ತ, ಮಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಅಧಿಯಲಿಿ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ

ಷದಷಯ ರು 10ನೇ ರ ಔರಣ ಅಥವಾ 11ನೇ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿಶೇಶ ಭತ್ಯಯ ಡೆಯಲು
ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದದ ಲಿ ]1.
1

[10ಬಿ.XXX]1

1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

10ಸಿ. ಉ-ಷಭಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಉ-ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರ ವಾಸನ ಸೌಲಭೆ .- ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾರವು

ಉಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು - ರ ತಿಯಬಬ ರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸೂಔು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರನ್ನು
ದಗಿಷಬಹುದ್ಯ.
10ಡಿ.

ಉ-ಷಭಾತ್ತ

ಮತ್ತಿ

ಉ-ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷರ

ಹಾಗೂ

ಷಕಾಾರ

ಸಂದಾಯ

1

ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚ ಗಳು.- (1) ಉ-ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರು [4ನೇ ರ ಔರಣದ (1)ನೇ
ಉರ ಔರಣ]1 ಮತ್ತು 10ಸಿ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಅರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ವಾಷದ ಮನೆ
ಮತ್ತು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಈ ಮುೊಂದಿನ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು

ಬದಿ ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ:1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
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1

[(ಎ) ಷಕಾಾರವು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ 3[2[ಏಳು ನ್ನರಾ ಐತ್ತು ಲಿೇಟರ್]3]2 ಪೆಟ್ರ ೇಲ್
ಬಲೆಗಿೊಂತ ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ತಮಮ ತಮಮ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳಿಗೄ ಅಖತಯ ವಾದ ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಬಲೆ; ಮತ್ತು ]1
1.1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ 5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 1.1.1997 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.1.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಬಿ) ವಾಷದ ಮನೆಯಲಿಿ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅವೄರಡೂ ಸೇರಿ

ಟ್ಟು ಮಾಸಿಔ ದರಖಳ ಮೇದಲ ಎರಡು ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳು.]1
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 14.10.1974 ದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2) 1[4 ರ ಔರಣದ]1 (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ದಗಿಸಿದ ವಾಷದ ಮನೆ ಮತ್ತು 10ಸಿ
ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ದಗಿಸಿದ ಮೇೇಟಾರಿನ ದ್ಯರಸಿು ವೄಚ್ಚ ವು ಸೇರಿದಂತ್ಯ ಅವುಖಳ ನಿಾಸಣೆ ಮತ್ತು
ಸುಸಿಾ ತಿಯಲಿಿ ಡು ಹಾಗೂ ಅೊಂಥ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರಿನ ಚ್ಚಲಔರು ಮತ್ತು ಕಿ ೇನರ್ಖಳ ಸಂಬಳಖಳು
ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು, ದರಖಳು ಮತ್ತು ತ್ಯರಿಗೄಖಳು ಹಾಗೂ ಅೊಂಥ ವಾಷದ ಮನೆಗೄ ಸೇರಿದ ತೇಟಖಳ
ರೂರೇಷೆ ಹಾಗೂ ಅವುಖಳ ನಿಾಸಣೆ - ಈ ಇತರ ಎಲಾಿ
ಭರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .]1

ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು

ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾರವು

1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

1

[10ಇ. ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ರ್ನಯಕನ ಸಂಬಳ.- ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ರ ತಿಯಬಬ ನಾಯಔನಿಗೄ

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 4[3[2[ನಲತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]2]3]4 ಸಂಬಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ 10ಇ ಯಿೊಂದ 10ಎಫ್ರಿಗಿನ ರ ಔರಣಖಳನ್ನು
ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.1.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[10ಎಫ್.]1

1.2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

10ಜಿ. ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗೆ ವಾಸನ ಸೌಲಭೆ .- (1) ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ರ ತಿಯಬಬ
ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔನಿಗೄ ಬಳಷಲು ಸೂಔು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರನ್ನು ದಗಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ರ ತಿಯಬಬ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔನಿಗೄ ಷಕಾಾರವು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 4[3[2[ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ
ಲಿೇಟರ್]2]3]4 1[ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಬಲೆಗೄ ಷಮನಾದ]1 ವಾಸನ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ 5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 1.9.1997 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
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4

[10ಹೆಚ್. x x x x ]4.

1.1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

10ಐ. ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು ಮತ್ತಿ

ಷಕಾಾರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ
1

ವೆಚ್ಚ ಗಳು.- (1) ರ ತಿಯಬಬ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔನ್ನ [4 ರ ಔರಣದ]1 (1)ನೇ ಉರ ಔರಣ ಮತ್ತು
10ಜಿ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಅರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ವಾಷದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮೇೇಟಾರು
ಕಾರಿನ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಈ ಮುೊಂದಿನ ಶುಲಕ ಖಳನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಬದಿ ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ ,

ಎೊಂದರೆ:1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

1

[(ಎ) ಷಕಾಾರವು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

3 2

[ [ಐದ್ಯನ್ನರು ಲಿೇಟರ್]2]3 ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಬಲೆಗಿೊಂತ

ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ತಮಮ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳಿಗೄ ಬಳಸಿದ ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ವೄಚ್ಚ ; ಮತ್ತು ]1
1. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ 5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 1.9.1997 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

1

[(ಬಿ) ವಾಷದ ಮನೆಯಲಿಿ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕು ಮತ್ತು ನಿೇರು ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಟ್ಟು
ದರದ ಮೇದಲ ಎರಡು ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳು.]1

ಮಾಸಿಔ

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 19..7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2) 1[4ನೇ ರ ಔರಣದ]1 (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ದಗಿಷಲಾದ ವಾಷದ ಮನೆ ಮತ್ತು
10ಎಫ್ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ದಗಿಷಲಾದ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರು - ಇದರ ದ್ಯರಸಿು ವೄಚ್ಚ ವೂ ಸೇರಿದಂತ್ಯ
ಅವುಖಳ ನಿಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸಿಾ ತಿಯಲಿಿ ಡು ಹಾಗೂ ಅೊಂಥ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳ ಚ್ಚಲಔರು ಮತ್ತು
ಕಿ ೇನರ್ಖಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ದರಖಳು ಮತ್ತು ತ್ಯರಿಗೄಖಳು ಹಾಗೂ ಅೊಂಥ ವಾಷದ ಮನೆಗೄ
ಸೇರಿದ ತೇಟಖಳ ರೂರೇಷೆ ಮತ್ತು

ಅದರ ನಿಾಸಣೆ - ಈ ಎಲಿ

ಇತರ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು

ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ಭರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
10ಜೆ. ಷಕಾಾರಿ ಮುಖ್ೆ ಷಚೇತಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ.- ರ ತಿಯಬಬ ಷಕಾಾರಿ ಷಚೇತಔರಿಗೄ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ
[ [ [ [ಮೂತ್ಯು ೈದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]1]2]3]4 ಸಂಬಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .

4 3 2 1

1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 14.8.2008 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ .
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2 1

[ [10ಕೆ. ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಖ್ೆ ಷಚೇತಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ.- ರ ತಿಯಬಬ ಷಕಾಾರಿ ಷಚೇತಔರಿಗೄ

ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 4[3[ಮೂತ್ಯು ೈದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]3]4 ಸಂಬಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ . ]1]2
1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 14.8.2008 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ .
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3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

10ಎಲ್. ಷಕಾಾರಿ ಮುಖ್ೆ ಷಚೇತಕರಿಗೆ ವಾಸನ ಸೌಲಭ್ಯ.- (1) ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ರ ತಿ
ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔರಿಗೄ, ಅರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ೊಂದ್ಯ ಸೂಔು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರನ್ನು ದಗಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ರ ತಿಯಬಬ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔನಿಗೄ ಷಕಾಾರವು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 4[3[2[ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ
ಲಿೇಟರ್]2]3]4 1[ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಬಲೆಗೄ ಷಮನಾದ]1 ವಾಸನ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ 5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 1.9.1997 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

2 1

[ [10ಎುಂ. ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಖ್ೆ ಷಚೇತಕರಿಗೆ ವಾಸನ ಸೌಲಭೆ .- (1) ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು

ರ ತಿ ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ
ದಗಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

ಷಚೇತಔರಿಗೄ, ಅರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ೊಂದ್ಯ ಸೂಔು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರನ್ನು

(2) ರ ತಿಯಬಬ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔನಿಗೄ ಷಕಾಾರವು ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 4[3[2[ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ
ಲಿೇಟರ್]3]4 ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ಬಲೆಗೄ ಷಮನಾದವಾಸನ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ . ]1]2
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 14.8.2008 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ .
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

10ಎನ್. ಷಕಾಾರಿ ಮುಖ್ೆ

ಷಚೇತಕ

2

[ಮತ್ತಿ ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಖ್ೆ

ಷಚೇತಕರಿಗೆ]2

ಷಕಾಾರವು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚ ಗಳು.- (1) 2[ರ ತಿಯಬಬ ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ
ಮತ್ತು
2

ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔರಿಗೄ]2

1

[4ನೇ ರ ಔರಣದ]1 (1)ನೇ ಉರ ಔರಣ ಮತ್ತು

[ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ 10ಎಲ್ ರ ಔರಣ ಅಥವಾ 10ಎೊಂ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ,]2 ಅರಿಗೄ ಹಂಚಿಕೆ

ಮಾಡಲಾದ ವಾಷದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮೇೇಟಾರು ಕಾರಿನ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಈ ಕೆಳಗೄ ತಿಳಿಸಿದ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಬದಿ ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ:1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 14.8.2008 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ .
1

[(ಎ) ಷಕಾಾರವು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ 3[2[ಏಳು ನ್ನರಾ ಐತ್ತು ಲಿೇಟರ್]2]3 ಪೆಟ್ರ ೇಲ್

ಬಲೆಗಿೊಂತ ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ತಮಮ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳಿಗೄ ಬಳಸಿದ ಪೆಟ್ರ ೇಲ್ ವೄಚ್ಚ ; ಮತ್ತು ]1
1. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ 5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 1.9.1997 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
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1

[(ಬಿ) ವಾಷದ ಮನೆಯಲಿಿ ನ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕು ಮತ್ತು ನಿೇರಿನ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಟ್ಟು ಮಾಸಿಔ
ದರದ ಮೇದಲ ಎರಡು ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳು]1.
1.1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2) 1[4ನೇ ರ ಔರಣದ]1 (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ದಗಿಷಲಾದ ವಾಷದ ಮನೆ ಮತ್ತು
10ಎಲ್ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ದಗಿಷಲಾದ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರಿನ ದ್ಯರಸಿು ಕಚುಾ ಸೇರಿದಂತ್ಯ - ಅವುಖಳ
ನಿಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಅವುಖಳನ್ನು

ಸುಸಿಾ ತಿಯಲಿಿ ಡಲು ಅೊಂಥ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರುಖಳ ಚ್ಚಲಔರು ಮತ್ತು

ಕಿ ೇನರ್ಖಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ದರಖಳು ಮತ್ತು ತ್ಯರಿಗೄಖಳು ಹಾಗೂ ಅೊಂಥ ವಾಷದ
ಮನೆಗೄ ಸೇರಿದ ತೇಟಖಳ ರೂಪುರೇಷೆ ಮತ್ತು ಅವುಖಳ ನಿಾಸಣೆ - ಈ ಎಲಾಿ ಇತರೆ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು
ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ಭರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

1

[10ಓ. ಷಚೇತಕರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನವ ಯ.- ಬಬ

ಷಚಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ

ಷಚಿ

ಅಥವಾ ಉಷಚಿನನ್ನು ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔನನಾು ಗಿ ನೇಮಔ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ
ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಭತ್ಯಯ ಖಳಿಗೄ ಅನ್ನ ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರತಔಕ ದದ ಲಿ ಮತ್ತು
ಅನಿಗೄ ಔನಾಾಟಔ ಷಚಿರ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಉಬಂಧಖಳು
ಅನವ ಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 23.3.1972 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ 10ಒ ರ ಔರಣದಿೊಂದ 10ಕ್ಯಯ ರ ಔರಣದರೆಗೄ
ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

10ಪಿ. ಕೆಲವು ಇತರ ಸಂದಭಾಗಳಲಿಿ ವಿದ್ದೆ ಚ್ಛ ಕ್ಷಿ ಮತ್ತಿ ನಿೇರಿನ ಶುಲಕ ನುು ಷಕಾಾರವು
ಭರಿಸುವುದ್ದ.- ವಾಷದ ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸುಷಜಿಜ ತ ವಾಷದ ಮನೆ ಸೌಲಭಯ ಡೆದ್ಯಕಳುು 
ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ 1[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ
ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ]1 ಇರು ತಮಮ

ವಾಷದ ಮನೆಯಲಿಿ ಬಳಸು

ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕು ಮತ್ತು ನಿೇರು ಇವೄರಡೂ ಸೇರಿ, ಎರಡು ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳನ್ನು
ವೄಚ್ಚ ನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ಭರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

ಮಿೇರಿ ಆದ ಮಾಸಿಔ

1. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 14.8.2008 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ .

10ಕ್ಯೆ . ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಕಡಿತಗಳು ಇತ್ಯೆ ದಿ.- ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾತಿ,

ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ

1

[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು

1

ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ] ಇರಿಗೄಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡು ಸಂಬಳದಿೊಂದ ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ಮೇಬಲಖನ್ನು ಔಡಿತಗೊಳಿಷತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ,(ಎ) ಅರು ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾರವು ದಗಿಸಿದ ವಾಷದ ಮನೆಯಲಿಿ

ಬಾಡಿಗೄಯಾಗಿ ಅರ ಸಂಬಳದ ಶೇಔಡಾ 10 ರಶು ಕೆಕ ಷಮನಾದ ಮೇಬಲಗ;

ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ರೆ ಮನೆ

41

(ಬಿ) ಅರು ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ದಗಿಸಿದ ವಾಷದ ಮನೆಯಲಿಿ
ಬಾಡಿಗೄಯಾಗಿ ಅರ ಸಂಬಳದ ಶೇಔಡಾ 10 ರಶು ಕೆಕ ಷಮನಾದ ಮೇಬಲಗ]1;

ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ರೆ ಮನೆ

1. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 14.8.2008 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ .

11. ವಿಧಾನಷಭೆ ಮತ್ತಿ

ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ತಿ ನ ಷದಷೆ ರ

1 2

[ [xxx]2 ಸಂಬಳ]1.-

3

[(1)]3

ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ರ ತಿಯಬಬ ಷದಷಯ ನಿಗೄ 4[ತಿೊಂಖಳಿಗೄ 8[7[6[5[ಇಪ ತ್ಯು ೈದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ
ರೂನಅಯಿಖಳ]5]6]7]8

ಸಂಬಳನ್ನು ]4

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .

ಆ

ಸಂಬಳವು

ಅರನ್ನು

ಔರ ಮಬದಿ ವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೊಂದ್ಯ ಘೇಷ್ಸಿದ ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ ಅರಿಗೄ ನಅರ ು ವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ
ಅಥವಾ ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನಲಿಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾ ನನ್ನು ತ್ತೊಂಬಲು ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿೊಂದ
ನಾಮನಿದಾವನ ಮಾಡಿದ ಷದಷಯ ರ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ಅರನ್ನು
ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ

ಅಥವಾ

ಖಾಲಿಸ್ಥಾ ನವು

ಉೊಂಟಾಗ

ಹಾಗೄ ನಾಮನಿದಾವನ ಮಾಡಿದ

ಮೇದಲೇ

ಅೊಂಥ

ಘೇಶಣೆ

ಅಥವಾ

ನಾಮನಿದಾವನ ಮಾಡಿದದ ರೆ ಆ ಖಾಲಿಸ್ಥಾ ನವು ಉೊಂಟಾದ ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ ಅೊಂಥ ಸಂಬಳವು
ನಅರ ು ವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ :
1. 1960ರ ಅಧಿನಿಯಮ 10ರ ಮೂಲಔ 1.1.1960 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
3. 1967ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಔ 10.8.1967 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಮರುಸಂಖ್ಯಯ ನಿೇಡಲಾಗಿದೄ .
4. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ
6. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ
7. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ
8. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ

ರಂತ್ತ,

ಆ

ಸಂಖ್ಯಯ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
16ರ ಮೂಲಔ 14.8.2008 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷಲಾಗಿದೄ .
32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ .
18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಸಂಬಳನ್ನು

1

[xxx]1

ಭಾರತ

ಸಂವಿಧಾನದ

188ನೇ

ಅನ್ನಚೆಛ ೇದದಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಲಾದ ರ ಮಾಣ ಚ್ನ ಅಥವಾ ಷತಯ ದೃಢೇಔರಣನ್ನು ಆ ಷದಷಯ ನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ ರುಜು
ಮಾಡುರೆಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದದ ಲಿ :
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
1

[ಮತೂು ರಂತ್ತ,-

(i) ಸ್ಥಾಜ್ನಿಔ ಚುನಾಣೆಯ ತರುವಾಯ ರಚಿಷಲಾದ ನ್ನತನ ವಿಧಾನಷಭೆ ಷದಷಯ ನ
ಸಂದಭಾದಲಿಿ ಸಂಬಳನ್ನು

2

[xxx]2 ಆ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಅಧಿಯ ನಅರ ರಂಭದ ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ

ಮಾತರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ ಅಥವಾ ಹಿೊಂದಿನ ವಿಧಾನಷಭೆಯನ್ನು ಮಲೆ ಹೇಳಲಾದ ದಿನಾೊಂಔದ
ಮೇದಲೇ ವಿಷಜ್ಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದದ ರೆ ಅೊಂಥ ವಿಷಜ್ಾನೆಯ ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ ಮಾತರ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ ; ಮತ್ತು
1. 1957ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 17ರ ಮೂಲಔ 1.11.1956 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

(ii) ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ಸಂಬಳನ್ನು

1

[xxx]1 ಷದರಿ ರಿಶತಿು ನ

ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಆತನ ಅಧಿಕಾರಾಧಿ ನಅರ ರಂಭವಾದ ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ ಮಾತರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ :]1
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 1.4.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
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1

[ರಂತ್ತ, ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನಲಿಿ ಈಗಾಖಲೇ ಷದಷಯ ನಾಗಿರು ಯ ಕು

ವಿಧಾನ

ರಿಶತ್

ಅಥವಾ

ವಿಧಾನ

ಷಭೆಯ

ಷದಷಯ ನಾಗಿ

ಆಯ್ಕಕ

ಅಥವಾ

ನಾಮನಿದಾವನಗೊೊಂಡಿರುವಾಖ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಆತನ ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ
ಷದಷಯ ತವ ವು ಕನೆಗೊೊಂಡ ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ ಮಾತರ ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಷಭಾ ಷದಷಯ ನಾಗಿ
ಸಂಬಳನ್ನು

2

[xxx]2 ಆತನಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .]1

1. 1960ರ ಅಧಿನಿಯಮ 10ರ ಮೂಲಔ 1.1.1960 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
1

2

[(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ಸಂಬಳಕೆಕ

[xxx]2 ಸಕುಕ ದಾರರಾದ ಯಾರೇ

ಷದಷಯ ನ್ನ, ವಿಧಾನಷಭಾ ಷದಷಯ ನಾಗಿದದ ರೆ ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೄ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿದದ ರೆ
ಷಭಾತಿಗೄ ಲಿಖಿತದಲಿಿ ತಿಳಿಸು ಮೂಲಔ ಯಾವುದ ಷಮಯದಲಿಿ ಅದರ ಪೂಣಾ ಭಾಖನ್ನು
ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಡಬಹುದ್ಯ:
ರಂತ್ತ, ಯಾವುದ ಸಂಬಳದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ 2[xxx]2 ಷದಷಯ ರಬಬ ರು ಬಬ ಷದಷಯ ನ್ನ ಹಾಗೄ
ಬಿಟ್ಟು ಕಟಿು ರುವುದನ್ನು ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಷಭಾತಿಗೄ ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಔ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವುದ
ಷಮಯದಲಿಿ ಉತು ರಾನವ ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರು ರದ್ಯದ ಡಿಷಬಹುದ್ಯ.]1
1. 1967ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಔ 10.8.1967 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
1

[11ಎ. ಷದಷೆ ರಿಗೆ ನಿಾತ್ತಿ

ವೇತನ ಇತ್ಯೆ ದಿ.-

3

[(1) ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ

ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು (ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2009]3ರಂತ್ಯ ಐದ್ಯ ಶಾ
ಸೇವೄಷಲಿಿ ಸಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರ ತಿಯಬಬ ಯ ಕು , ಎೊಂದರೆ,(i) ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ; ಅಥವಾ
(ii) ವಿಧಾನಷಭಾ ಷದಷಯ ನಾಗಿ; ಅಥವಾ
(iii) ವಿಧಾನಷಭಾ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಭಾಖಶಃ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಭಾಖಶಃ ಸೇವೄ
ಷಲಿಿ ಸಿರುನಿಗೄ
4

ಅನ

ಜಿೇವಿತದ

ಉಳಿದ

ಅಧಿಗೄ

ರ ತಿ

ತಿೊಂಖಳು

8 4 3

[ [ [ನಲತ್ತು

3 8

ಸ್ಥವಿರ] ರೂನಅಯಿಖಳ] ] ನಿವೃತಿು ವತನ ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ :
9 3

[ [XXX]3]9

ರಂತ್ತ, ಅೊಂಥ ಷದಷಯ ನ ೊಂದ್ಯ ಶಾದ ಭಾಖವಾಗಿ ಆರು ತಿೊಂಖಳುಖಳಿಗೄ ಹೆಚಿಚ ದದ ರೆ ಹೆಚುಚ ರಿ
ನಿವೃತಿು ವತನ ಲೆಔಕ ಹಾಕು ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ೊಂದ್ಯ ಪೂಣಾಶಾವೄೊಂದ್ಯ ರಿಖಣಿಷತಔಕ ದ್ಯದ :
ಮತ್ತು

ರಂತ್ತ,

10

[ಮೇದಲಬಾರಿ

ಚುನಾಯಿತನಾದ]10

ಷದಷಯ ನ್ನ

ವಿಧಾನ

ಷಭೆಯ

ವಿಷಜ್ಾನೆಯ ಕಾರಣದಿೊಂದಾಗಿ ಐದ್ಯ ಶಾಖಳು ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಷದಂತ್ಯ ರ ತಿಬಂಧಿತನಾಗಿದದ ರೆ, ಅನ್ನ
ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಐದ್ಯ ಶಾ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ :
ಮತೂು ರಂತ್ತ, ಬಬ ಯ ಕು ಯು ಮೇದಲು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿದ್ಯದ ಅನ್ನ ತನು
ಆರು ಶಾಖಳ ಪೂಣಾ ಅಧಿಕಾರಾಧಿಯ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸು ಮೇದಲೇ ಚಿೇಟಿ ಮೂಲಔ ಅನ
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ಅಧಿಕಾರಾಧಿ ಮುಕಾು ಯವಾಗಿದದ ರೆ, ಅನ್ನ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದದ ಅಧಿಕಾರದ ಅಧಿಯನ್ನು
ತ್ಯಗೄದ್ಯಕಳು ದೄ ಅನ್ನ ಐದ್ಯ ಶಾಖಳ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ :
ಅಲಿ ದೄ

ರಂತ್ತ,

ೊಂದ್ಯ

ಚುನಾಣಾ

ಚುನಾಯಿತನಾಗಿವುದಾಗಿ ಘೇಷ್ಸಿದ್ಯದ

ಮನವಿಯಲಿಿ

ನಾಯ ಯಾಲಯವು

ಖಣನೆಗೄ

ಯ ಕು ಯನ್ನು

ಮತ್ತು ಚುನಾಣಾ ಮನವಿಯ ಬಾಕಯಿೊಂದ ಷದಷಯ ನಾಗಿ

ಸೇವೄಷಲಿಿ ಷಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಗಿದಿದದ ರೆ, ವಾಷು  ಸೇವಾ ಅಧಿಯ ಹೊರತ್ಯಗಿ ಐದ್ಯ ಶಾಖಳ ಸೇವೄಯನ್ನು
ಷಲಿಿ ಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ :
6 5

[ [ಅಲಿ ದೄ ರಂತ್ತ, ಬಬ

ಅಜಿಾಯೊಂದರಲಿಿ
ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ

ಆ

ಯ ಕು ಗೄ ಆರೇನಆಷಲಾಖದ ತ್ಯೊಂತಿರ ಔ ಕಾರಣಖಳಿಗಾಗಿ ಚುನಾಣಾ

ಆ ಚುನಾಣೆಯನ್ನು
ಯ ಕು ಯು

ಐದ್ಯ

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ರದ್ಯದ ಗೊಳಿಷಲಾಗಿದದ ಲಿಿ

ಶಾಖಳ

ಅಧಿಯನ್ನು

ಷದಷಯ ನಾಗಿ

ಸೇವೄ

ಮತ್ತು ಈ
ಷಲಿಿ ಷಲು

ಅಷಮಥಾನಾದಲಿಿ , ಆತನ್ನ ಷಲಿಿ ಸಿದ ವಾಷು ವಾದ ಸೇವೄಯ ಅಧಿಯನ್ನು ಖಣನೆಗೄ ತ್ಯಗೄದ್ಯಕಳು ದೄ,
ಆತನ್ನ ಐದ್ಯ ಶಾಖಳ ಅಧಿಗೄ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದಾದ ನೆೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
ವಿರಣೆ: ಈ ರಂತ್ತಔದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ತ್ಯೊಂತಿರ ಔ ಕಾರಣ ಎೊಂದರೆ ಭಾರತದ ಚುನಾಣಾ
ಆಯೇಖವು ಚುನಾಣಾ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು
ಕೆಲವು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದ್ಯ.]5]6
ಅಲಿ ದ ರಂತ್ತ, ಬಬ
ಘೇಷ್ತನಾಗಿದದ ರೆ

ಅಥವಾ

ಹೊರಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಮತದಾರರ ಟಿು ಯಲಿಿ

ಯ ಕು ಯು, ಉ-ಚುನಾಣೆಯಲಿಿ
ಅಧಿಕಾರಾಧಿಯ

ಚುನಾಯಿತನಾಗಿರುನೆೊಂದ್ಯ

ಮಧಯ ದಲಿಿ

ಷದಷಯ ನೆೊಂದ್ಯ

ನಾಮನಿದಾವನಗೊೊಂಡಿದದ ರೆ ಮತ್ತು ಅನಿಗೄ ಪೂಣಾಾಧಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಷಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಖದಿದದ ರೆ ಅನ್ನ
ವಾಷು ವಾಗಿ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಸೇವೄಯನ್ನು ಖಣನೆಗೄ ತ್ಯಗೄದ್ಯಕಳು ದೄ ಐದ್ಯ ಶಾಖಳ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿರುವುದಾಗಿ
ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ :
ಅಲಿ ದ ರಂತ್ತ, 1[XXX]1 ಬಬ ಷದಷಯ ನ್ನ ರಾಜಿೇನಾಮೄ ಷಲಿಿ ಸಿದರೆ, ಅನ್ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಐದ್ಯ
ಶಾಖಳರೆಗೄ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
1.2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಔ 05.02.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
10

[ಅಲಿ ದ ರಂತ್ತ, ಯಾರೇ ಯ ಕು ಐದ್ಯ ಶಾಖಳಿಗಿೊಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದಾಖ, ನಂತರದ

ಪೂಣಾಗೊೊಂಡ ರ ತಿ ಶಾಕೆಕ ಹೆಚುಚ ರಿಯಾಗಿ ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ
ದರದಲಿಿ ಹೆಚುಚ ರಿ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ನಅತಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .]10
7

[ವಿರಣೆ:- ಈ ಉರ ಔರಣದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ

ಎನ್ನು ವುದ್ಯ,(1)

1956ರ

ನವೄೊಂಬರ್

ೊಂದನೇ

ದಿನಾೊಂಔಕೆಕ

ಮೇದಲು

ಬಬ

ಯ ಕು ಯು,

ಷದರಿ

ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ತರುವಾಯ ನ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ದ ೊಂದ್ಯ ಭಾಖವಾಗಿ ಸೇರಿದ ಯಾವುದ
ರ ದವನ್ನು , ಷದರಿ ರ ದವವು ಆ ಹಿೊಂದೄ ತನು ೊಂದ್ಯ ಭಾಖವಾಗಿದದ ರಾಜ್ಯ ದ ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ
ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ, ರ ತಿನಿಧಿಸಿದದ ರೆ ಆತನನ್ನು ಳಗೊಳುು ತು ದೄ:
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ರಂತ್ತ, ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನರಿಶತಿು ನ ನಾಮನಿದಾಶಿತ ಷದಷಯ ನ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ,
ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನರಿಶತಿು ನ ಆತನ ಷದಷಯ ತವ ದ ಅಧಿಯಲಿಿ , ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ದ
ಭಾಖವಾಗಿರು ಯಾವುದ ರ ದವದಲಿಿ

ಆತನ್ನ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ವಾಷ ಮಾಡುತಿು ದದ ರೆ, ಆತನ್ನ

ನಿವೃತಿು ವತನಕೆಕ ಅಸಾನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) 1952ರ ಜ್ನರಿ ಮೇದಲನೇ ದಿನಾೊಂಔಕೆಕ ಮೇದಲು,(ಎ) ಸಂವಿಧಾನ ಷಭೆಯ;
(ಬಿ) ಮೆಸೂರು ರ ತಿನಿಧಿ ಷಭೆಯ;
(ಸಿ) ಮೆಸೂರು ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ;
(ಡಿ) ಈಖ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ದ ಭಾಖವಾಗಿವಾಗಿರು ಯಾವುದ ರಾಜ್ಯ ದ (ೊಂದ್ಯ
ಭಾರತಿೇಯ ರಾಜ್ಯ ವೂ ಳಗೊೊಂಡಂತ್ಯ) ಅಥವಾ ನಅರ ೊಂತಯ ದ ಅಥವಾ ಯಾವುದ
ರ ದವದ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ,
- ಷದಷಯ ನಾಗಿದದ ಯ ಕು ಯನ್ನು ಳಗೊಳುು ತು ದೄ:
ರಂತ್ತ, ಅೊಂಥ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು , ಬಬ ಯ ಕು ಗೄ, ಆತನ್ನ,(i) ತ್ಯನ್ನ ರ ತಿನಿಧಿಸಿದ ನಅರ ದಶಿಔ ಚುನಾಣಾ ಕೆಷ ೇತರ ನ್ನು , ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದ
ಯ ಕು ಯ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ಹೊರತ್ತ; ಮತ್ತು
(ii) ಯಾವೇಬಬ ಇತರ ಷದಷಯ ನ ಸಂದಭಾದಲಿಿ , ಈಖ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ದ ಭಾಖವಾಗಿರು
ಯಾವುದ ರ ದವದಲಿಿ ,
ವಾಷವಾಗಿದದ ಹೊರತ್ತ,

ಅೊಂಥ

ಷದಷಯ ತವ ದ

ಅಧಿಯಲಿಿ

ಆತನ್ನ

ಶಾವವ ತವಾಗಿ

- ನಅತಿಷತಔಕ ದದ ಲಿ .]7
ವಿರಣೆ:- ಈ ಉ-ರ ಔರಣದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ನ ಷದಷಯ
ಎೊಂದರೆ, 1956ರ ನವೄೊಂಬರ್ ೊಂದನೇ ದಿನಾೊಂಔಕೆಕ ಮೇದಲು ಬಬ ಯ ಕು ಯು, ಷದರಿ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ
ಮತ್ತು ಆ ತರುವಾಯ ನ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ದ ೊಂದ್ಯ ಭಾಖವಾಗಿ ಸೇರಿದ ಯಾವುದ ರ ದವನ್ನು ,
ಷದರಿ ರ ದವವು ಆ ಹಿೊಂದೄ ತನು

ೊಂದ್ಯ ಭಾಖವಾಗಿದದ

ರಾಜ್ಯ ದ ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ

ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ರ ತಿನಿಧಿಸಿದದ ರೆ ಆತನನ್ನು ಳಗೊಳುು ತು ದೄ:
ಅಲಿ ದ ರಂತ್ತ, ವಿಧಾನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ನಾಮನಿದಾಶಿತ ಷದಷಯ ನ
ಸಂದಭಾದಲಿಿ , ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಅನ ಷದಷಯ ತವ ದ ಅಧಿಯಲಿಿ ಅನ್ನ
ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ದ ಭಾಖವಾಗ ಯಾವುದ ರ ದವದಲಿಿ ವಾಷವಾಗಿದದ ರೆ ನಿವೃತಿು
ವತನಕೆಕ ಅಸಾನಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .]2
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
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4. 2012ರ ಅಧಿನಿಯಮ 22ರ ಮೂಲಔ 28.04.2012 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ 7ರ ಮೂಲಔ 15.1.2013 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
6. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಔ 1.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
7. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
8. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.04.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
9. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.04.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
10. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.04.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(1ಎxxx)]1

1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನಕೆಕ ಸಕುಕ ದಾರನಾಗಿರು ಯಾರೇ ಯ ಕು ಯು,(i) ಭಾರತದ ರಾಶು ರತಿ ಅಥವಾ ಉ-ರಾಶು ರತಿಯ ದವಿಗೄ ಚುನಾಯಿತನಾದರೆ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ ರಾಜ್ಯ ದ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಕೊಂದಾರ ಡಳಿತ ರ ದವದ ಆಡಳಿತಗಾರರ
ಹುದೄದ ಗೄ ನೇಮಔಗೊೊಂಡರೆ; ಅಥವಾ
(ii) ಷಚಿ, ರಾಜ್ಯ ಷಚಿ, ಉ ಷಚಿ, ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,
ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ 1[, ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ ಅಥವಾ ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ]1 ಈ

ಹುದೄದ ಗೄ ನೇಮಔಗೊೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತನಾದರೆ; ಅಥವಾ
(iii) ರಾಜ್ಯ ಷಭೆ ಅಥವಾ ಲೇಔಷಭೆ ಅಥವಾ ೊಂದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ದ ಅಥವಾ ಕೊಂದಾರ ಡಳಿತ ರ ದವದ
ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ ಯಾವುದ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾದರೆ; ಅಥವಾ
(iv) ಯಾವುದ ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರ ಅಥವಾ ಕೊಂದರ ಷಕಾಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರದ
ಅಥವಾ ಕೊಂದರ ಷಕಾಾರದ ಡೆತನದಲಿಿ ರು ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರು ನಿಖಮ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ ಷಾ ಳಿೇಯ ನಅರ ಧಿಕಾರದಲಿಿ ಸಂಬಳದ ಮಲೆ ನಿಯೇಜಿತನಾದರೆ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಅೊಂಥ
ಷಕಾಾರ, ನಿಖಮ ಅಥವಾ ಷಾ ಳಿೇಯ ನಅರ ಧಿಕಾರದಿೊಂದ ಯಾವುದ ರಿವರ ಮ ಧನಕೆಕ ಯಾವುದ ಇತರ
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಸಕುಕ ದಾರನಾದರೆ ಅೊಂಥ ಯ ಕು ಯು ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಹೊೊಂದಿರು ಅಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ
ಅೊಂಥ ಷದಷಯ ನಾಗಿರುವಾಖ ಅಥವಾ ಹಾಗೄ ನಿಯೇಜಿತನಾಗಿರುವಾಖ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ರಿವರ ಮಧನಕೆಕ
ಸಕುಕ ದಾರನಾಗಿ ಮುೊಂದ್ಯರೆಯುತಿು ರುವಾಖ, (1)ನೇ ಉ-ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ನಿವೃತಿು
ವತನಕೆಕ ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರತಔಕ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ,

ಅೊಂಥ

ಯ ಕು ಗೄ

ಅೊಂಥ

ಅಧಿಕಾರ

ಹೊೊಂದಿರುವುದಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಅೊಂಥ

ಷದಷಯ ನಾಗಿರುವುದಕಾಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೄ ನಿಯೇಜಿತನಾಗಿರುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ
ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಯ ಕು ಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ, (iv)ನೇ ಖಂಡದಲಿಿ
ರಿವರ ಮ

ಧನವು

ಎರಡೂ

ಸಂದಭಾಖಳಲಿಿ

(1)ನೇ

ಉ-ರ ಔರಣದ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿದ

ಮರೆಗೄ

ಅನಿಗೄ

ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ನಿವೃತಿು ವತನಕಕ ೊಂತ ಔಡಿಮೄ ಇದದ ರೆ ಅೊಂಥ ಯ ಕು ಯು ಆ ಉ-ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ
ಉಳಿದ ಭಾಖನ್ನು ಮಾತರ ನಿವೃತಿು ವತನವಾಗಿ ಡೆಯಲು ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .
1.2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
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1

[(3) xxx]1

1. 1987ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 16ರ ಮೂಲಔ 1ನೇ ಏನಆರ ಲ್ 1987 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

(4) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔರಣದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ಲೆಔಕ ಹಾಕುವಾಖ, ಯ ಕು ಯು
ಈ ಮುೊಂದಿನ ಸ್ಥಾ ನಖಳಲಿಿ , ಎೊಂದರೆ ಷಚಿ, ರಾಜ್ಯ ಷಚಿ, ಉ ಷಚಿ, ಸಂಷದಿೇಯ ಕಾಯಾದಶಿಾ,
ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ, ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ
ಷದಷಯ ತವ ದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ 1[ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ ಅಥವಾ ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ]1
ಇವುಖಳಲಿಿ ಯಾವುದಾದರೂ ೊಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ
ಅಧಿಯನ್ನು ಷಸ ಲೆಔಕ ಕೆಕ ತ್ಯಗೄದ್ಯಕಳು ತಔಕ ದ್ಯದ .

ಸ್ಥಾ ನಖಳಲಿಿ

ಅನ್ನ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಸೇವೄಯ

1. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
1

[(5) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔರಣದ 2[XXX]2 ಮರೆಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನಕೆಕ ಸಕುಕ ಳು ನಾದ ರ ತಿಯಬಬ

ಷದಷಯ ನಿಗೄ,1. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ

5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ರಂತ್ತಔಖಳನ್ನು

ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(i) 1[ಅನಿಗೄ ಮತ್ತು ಅನ ಜೊತ್ಯಗಾರನಿಗೄ ಗಾಾಣೆ ಮಾಡಲಾಖದ ೊಂದ್ಯ ನಅಷನ್ನು ]1
ದಗಿಷತಔಕ ದ್ಯದ

ಮತ್ತು ಅದ್ಯ, ಅನ್ನ ಯಾವುದ ಷಮಯದಲಿಿ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ

ನಿಖಮದ ರಸೆು ಸ್ಥರಿಗೄ ಸೇವೄಖಳ ಮೂಲಔ, ಔನಾಾಟಔದಲಿಿ
1

1

ರಸೆು ಸ್ಥರಿಗೄ

[ಅನ್ನ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ವಾಸಿಸು

2

ಷಾ ಳದಿೊಂದ]
[ಔನಾಾಟಔದ ಯಾವುದ ಷಾ ಳಕೆಕ
ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ ಹೊರಗೄ]2
ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ದಜೆಾಯಲಿಿ ಹೊೇಗಿಬರಲು 3[xxx]3 ಸಔಕ ನ್ನು ನಿೇಡತಔಕ ದ್ಯದ .

ಅದರಲಿಿ

1. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಔ 1.9.1997 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ .
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 1996ರ ಅಧಿನಿಯಮ 4ರ ಮೂಲಔ 12.12.1996 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
4 3 2 1

[ [ [ [(ii) ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ವಿಧಾನದಲಿಿ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಶರತ್ತು ಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು ,

ಭಾರತದಲಿಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಔ ಅಥವಾ ರೈಲೆವ ಯ ಮೂಲಔ ೊಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ
ಆತನ್ನ ಬಬ ನೇ ಆಖಲಿೇ ಅಥವಾ ಆತನ ಬಬ

ಜೊತ್ಯಗಾರನೊಂದಿಗಾಖಲಿೇ, ರ ಯಾಣ ಮಾಡು

ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ಏನಆರ ಲ್ ಮತ್ತು ಅಕು ೇಬರ್ ತಿೊಂಖಳುಖಳಲಿಿ ಎರಡು ಷಮಾನ ಕಂತ್ತಖಳಲಿಿ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಬಹುದಾದ, ೊಂದ್ಯ ಶಾಕೆಕ ೊಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ ಅಸಾನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1]2]3]4
1. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ
3. 2012ರ ಅಧಿನಿಯಮ
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ

11ಬಿ.

24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
22ರ ಮೂಲಔ 28.04.2012 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
7ರ ಮೂಲಔ 15.1.2013 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಕುಟುಂಬ

ನಿವೃತ್ತಿ

ವೇತನ.-

1

[(1)

ಷದಷಯ ರಬಬ ರು

ತಮಮ

ದಾಧಿಯು

ಮುಕಾು ಯವಾಗವುದಕೆಕ ಮುನು ವ ಮರಣ ಹೊೊಂದಿದಲಿಿ , ಅಥವಾ 11ಎ ರ ಔರಣದಡಿಯಲಿಿ ನಿವೃತಿು
ವತನಕೆಕ

ಅಸಾರಾದ ಬಬ

ಯ ಕು ಯು ಮೃತರಾದಲಿಿ , 11ಎ ರ ಔರಣದಡಿಯಲಿಿ

ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ
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3 2

[ [ಅಸಾನಾದ ನಿವೃತಿು ವತನದ]2]3 ಶೇಔಡಾ ಐತು ರ ದರದಲಿಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಆತನ
ಕುಟ್ಟೊಂಬಕೆಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
2. 2012ರ ಅಧಿನಿಯಮ 22ರ ಮೂಲಔ 28.04.2012 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ 7ರ ಮೂಲಔ 15.1.2013 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2 1

[ [(1ಎ) (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದಲಿಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ, ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ

ಷದಷಯ ನಾಗಿದ್ಯದ , ಮೃತನಾದ ಯ ಕು ಯ ಕುಟ್ಟೊಂಬವು, ಆತನ್ನ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಸಿವ ೇಔರಿಸುತಿು ದಿದ ರಲಿ
ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿದಿದ ರಲಿ, (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ದರದಲಿಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ
ನಿವೃತಿು

ಅಸಾನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1]2

ವತನಕೆಕ

ಷದಷಯ ನಾಗಿದದ ೊಂತ್ಯ]

3

[ಮೃತ

ಯ ಕು ಯು

26.12.1978ರ

ತರುವಾಯ

3

1. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಔ 5.2.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಔ 22.02.2014 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2016ರ ಅಧಿನಿಯಮ 2ರ ಮೂಲಔ 22.02.2014 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

ವಿರಣೆ.- 1[(1) ಮತ್ತು (2)ನೇ ಉ-ರ ಔರಣಖಳ]1 ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ, `ಕುಟ್ಟೊಂಬ' ಎೊಂದರೆ ಮೃತ
ಷದಷಯ ನ ಈ ಮುೊಂದಿನ ಸಂಬಂಧಿಖಳು, ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ಹೆೊಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ;
(ಬಿ) ಅನಅರ ು ಯಷಕ ಗಂಡು ಮಔಕ ಳು; ಮತ್ತು
(ಸಿ) ಅವಿವಾಹಿತ ಅನಅರ ು ಯಷಕ ಹೆಣುೆ ಮಔಕ ಳು.
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಅನವ ಯಿಸು ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು ವತನವು ಈ ಮುೊಂದಿನ
ಔರ ಮದಲಿಿ ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ :(ಎ) ಹೆೊಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಷದಷಯ ನ/ ಳ ಗಂಡ: ಹೆೊಂಡತಿ ಬದ್ಯಕರದಿದಾದ ಖ ಯಷಕ

ಗಂಡು ಮಔಕ ಳಲಿಿ ಅಥವಾ

ಅವಿವಾಹಿತ ಅನಅರ ು ಯಷಕ ಹೆಣುೆ ಮಔಕ ಳಲಿಿ ಹಿರಿಯ ಯ ಕು ಗೄ:
ರಂತ್ತ,

ಕುಟ್ಟೊಂಬ

ನಿವೃತಿು

ವತನ

ಡೆಯುತಿು ರು

ಯ ಕು

ಮೃತನಾದರೆ

ಅಥವಾ

ವಿವಾಸವಾದರೆ ಅಥವಾ ನಅರ ು ಯಷಕ ನಾದರೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು
ಆದಯ ತ್ಯಯ ಔರ ಮಾೊಂಔದಲಿಿ ಅನ ನಂತರ ಕರಿಯನಾದ ಯ ಕು ಗೄ ವತನವು ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಔ 5.2.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

11ಸಿ. ಆತ್ತಥೆ

ಭತ್ಯೆ .- (1) ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔನಿಗೄ ಶಾಕೆಕ

1 2 3

ರೂನಅಯಿಖಳ] ] ] ಆತಿಥಯ ಭತ್ಯಯ ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ 14ರ ಮೂಲಔ 1.12.2000 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

3 2 1

[ [ [ಎರಡು ಲಕ್ಷ
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2. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಔ 5.2.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2) ಉ-ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ 2[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧಕ್ಷದ
ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ]2 ಇರಿಗೄ 1[ಶಾಕೆಕ 4[3[2[ಐತ್ತು
ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]2]3]4 ಆತಿಥಯ ಭತ್ಯಯ
ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ

14ರ ಮೂಲಔ 1.12.2000 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
6ರ ಮೂಲಔ 5.2.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

12. ವಿಧಾನ ಷಭಾ ಷದಷೆ ರು ಮತ್ತಿ ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ನ ಷದಷೆ ರು-ಇರಿಗೆ ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ

ಮತ್ತಿ

ದಿನಭತ್ಯೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ

1

ವೈದೆ ಕ್ಷೇಯ

[ಮತ್ತಿ

ಇತರೆ]1

ಸೌಲಭೆ ಗಳು.-

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ ರಚಿಷಲಾದ ನಿಯಮಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಧಾರಿಷಲಾದಂಥ ಶರತ್ತು ಖಳಿಗೄ
ಳಟ್ಟು ,1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 1.4.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಎ) ವಿಧಾನಷಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ನ ಷದಷಯ ರಿಗೄ ರ ವಾಷಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ

ನಿಯಮಿಷಲಾದಂಥ ಶರತ್ತು ಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಲೇಮಿೇಟರು ಆಧಾರದ ಮಲೆ ಲೆಔಕ ಹಾಕದ
ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಯ ಬದಲು ರ ತಿಯೊಂದ್ಯ ಷಭೆಗೄ ೊಂದ್ಯ ಸ್ಥವಿರದ ಐದ್ಯ ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳ ನಿಖದಿ
ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು , ಯಾವುದ ಬಗೄಯ ರ ಯಾಣವಾಗಿರಲಿ ಅದಕೆಕ ರ ತಿ ಕಲೇಮಿೇಟರಿಗೄ
ಇಪ ತ್ಯು ೈದ್ಯ ರೂನಅಯಿಖಳ ದರದಲಿಿ ರ ಯಾಣ ಭತಯ ವು ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

1. (i)

[(ಬಿ) ಎಲಿ ಷದಷಯ ರಿಗೄ,-

ಮತ್ತು

(ii) ಖಂಡಖಳನ್ನು

1957ರ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಸಂಖ್ಯಯ

27ರ ಮೂಲಔ

1.6.1957

ರಿೊಂದ

ಜಾರಿಗೄ

ಬರುವಂತ್ಯ

ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(i) ಅರು ಷಭೆಗೄ ಹಾಜ್ರಾದ್ಯದಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು ಷಭೆಯ ನಡುವೄ ಬರು ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಯ
ನಿಯಮಿಸಿದ ಮಧಯ ೊಂತರ ರಜಾದಿನಖಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಳಖಡೆ, ರ ತಿ ದಿನಕೆಕ
2 3 4

ರೂನಅಯಿಖಳು] ] ] ಮತ್ತು ಭಾರತದಲಿಿ ಇತರ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಖಳಲಿಿ , ರ ತಿ ದಿನಕೆಕ
ಐದ್ಯ ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳು ಮತ್ತು ಬಿಲುಿ ಖಳನ್ನು
ದರಟಿು ಯಲಿಿ

ಷತಿ ಮತ್ತು

ಬೇಡಿಾೊಂಗ್ ಅನ್ನು

ದಗಿಸುವುದಕೆಕ

ಸ್ಥರಿಗೄಗಾಗಿ

ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ ;]

ೊಂದ್ಯ

ಸ್ಥವಿರದ

ಐದ್ಯ

[ [ [ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ

4 3 2

[ [ [ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ

ಳಟ್ಟು , ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ದಗಿಸು ಹೊೇಟೆಲ್

ನೇೊಂದಾಯಿತ ಸಂಸೆಾ ಖಳಲಿಿ ಉಳಿದ್ಯಕಳು ಲು ರ ತಿದಿನಕೆಕ
ಷಾ ಳಿೇಯ

4 3 2

ಅಥವಾ ಇತರ

ಐದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳು ಮತ್ತು

ನ್ನರು

ರೂನಅಯಿಖಳ]2]3]4

1

1. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಔ 5.2.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
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(ii) ಎಲಾಿ ಷದಷಯ ರಿಗೄ 1[xxx]1 2[ಷಭೆ ನಅರ ರಂಭವಾಗ ಎರಡು ದಿನಖಳ ಮೇದಲು ಮತ್ತು ಷಭೆ
ಮುಕಾು ಯವಾದ ನಂತರದ ಎರಡು ದಿನಖಳಿಗೄ ದಿನಭತಯ ವು ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .]2]1
1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 26ರ ಮೂಲಔ 9.4.1981 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.
2. 1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 19ರ ಮೂಲಔ 27.5.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(iii)

ವಿದವದಲಿಿ

ಅಧಯ ಯನ ರ ವಾಷಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಷದಷಯ ರ ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ

ಕೆಿ ೇಮುಖಳನ್ನು , ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ತಿದ್ಯದ ಡಿಯಾದಂತ್ಯ ಷಕಾಾರಿ ಆದವ ಸಂಖ್ಯಯ : ಎಫ್ಡಿ 03 ಎಸ್ಆರ್ಎ
2011, ದಿನಾೊಂಔ: 15.11.2011ರ ಅನವ ಯ ಔರ ಮಬದಿ ಗೊಳಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
1 2

[ [(ಸಿ) 3[4[ರ ತಿಯಬಬ

ಷದಷಯ

ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಷದಷಯ ]4 ಮತ್ತು ಅನೊಂದಿಗೄ ವಾಸಿಸು

ಅಥವಾ ಅಲಂಬಿತರಾದ ಅನ ಕುಟ್ಟೊಂಬ ಷದಷಯ ರು,-]3
1. 1967ರ ಅಧಿನಿಯಮ
2. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ
3. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ
4. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ

ಸಂಖ್ಯಯ 8ರ ಮೂಲಔ 10.8.1967 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 1.4.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(i) ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ನಿಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರು ಆಷಪ ತ್ಯರ ಅಥವಾ ಓಶಧಾಲಯದಲಿಿ 1[ಅಥವಾ
ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲವು

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ

ಆಷಪ ತ್ಯರ

ಅಥವಾ

ಓಶಧಾಲಯಖಳಲಿಿ ]1

ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ಷಿ ಳಾಕಾವ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ವೆದಯ ಕೇಯ ತನಅಷಣೆ
ಮತ್ತು ಚಿಕತ್ಯಾ ಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೆದ್ಯಕಳು ಲು;
1. 1997ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 19ರ ಮೂಲಔ 1.9.1997 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(ii) ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು , ಅರು ಯಾವುದ ಇತರೆ ಷಾ ಳದಲಿಿ
ಡೆದ್ಯಕೊಂಡ

ವೆದಯ ಕೇಯ

ತನಅಷಣೆ

ಮತ್ತು

ಚಿಕತ್ಯಾ ಗೄ

ಕಚುಾ

ಮಾಡಿದ

ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು

ವಾಸುಾ ಡೆಯಲು;
1

[(iii) 11ಎ ರ ಔರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಸಿವ ೇಔರಿಸುತಿು ರು ರ ತಿಯಬಬ ಮಾಜಿ-

ಷದಷಯ ನ್ನ, ಷದರಿ ತಿೊಂಖಳಿನ ಅಧಿಯಲಿಿ ವೆದಯ ಕೇಯ ಮರುನಅತಿಯ ಕೆಿ ೇಮು ಏನಾದರೂ ಇದದ ಲಿಿ
ಅದರಲಿಿ ಷದರಿ ಮೇತು ನ್ನು

ಔಡಿತಗೊಳಿಷತಔಕ ಶರತಿು ಗೄ ಳಟ್ಟು , ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳು 2[ಐದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ]2

ರೂನಅಯಿಖಳ ನಿಖದಿತ ವೆದಯ ಕೇಯ ಭತ್ಯಯ ಗೄ ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1
- ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]2
1. 2012ರ ಅಧಿನಿಯಮ 22ರ ಮೂಲಔ 28.4.2012 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

2 1

[ [(iv) 11ಬಿ ರ ಔರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು

ವತನನ್ನು

ಡೆಯುತಿು ರು

ರ ತಿಯಬಬ ಯ ಕು ಯು, ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ಎರಡು ಸ್ಥವಿರದ ಐದ್ಯ ನ್ನರು ರೂನಅಯಿಖಳ ನಿಖದಿತ
ವೆದಯ ಕೇಯ ಭತ್ಯಯ ಗೄ ಅಸಾನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1]2
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಔ 17.01.2013 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.4.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
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1

[(ಸಿಸಿ) ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ರ ತಿಯಬಬ ಷದಷಯ ನ್ನ, ಚುನಾಣಾ ಕೆಷ ೇತರ

ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯಯ ಯಾಗಿ

5

4 3 2

[ [ [ನಲತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿಖಳ]3]4]5ಮೇಬಲಖನ್ನು

[ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ

ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಸಿವ ೇಔರಿಷಲು ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]2]1
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದ್ಯದ , ಪುನಃ 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ
1ರ ಮೂಲಔ 1.4.2003ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
4. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.04.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಸಿಸಿಸಿ) ಷಚಿ, ರಾಜ್ಯ

ಷಚಿ, ಉ-ಷಚಿ, ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಉ-

ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ 3[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ
ಷಚೇತಔ]3

ಇರೂ

ಸೇರಿದಂತ್ಯ

ರ ತಿಯಬಬ

ಷದಷಯ ನ್ನ,

ರ ತಿ

ಸಣಕಾಸು

ಶಾದಲಿಿ ,

ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಶರತ್ತು ಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು ೊಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ
ರ ಯಾಣಖಳನ್ನು ಬಬ ನೇ ಆಖಲಿ ಅಥವಾ ಜೊತ್ಯಗಾರನೊಂದಿಗೄ ಆಖಲಿ ಭಾರತದಲಿಿ ವಿಮಾನದಲಾಿ ಖಲಿ
ಅಥವಾ ರೈಲೆವ ಯ ಮೂಲಔ ಯಾವುದ ದಜೆಾಯಲಿಿ ರ ಯಾಣ ಮಾಡಲು ರ ವಾಷದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ
ಏನಆರ ಲ್ ಮತ್ತು ಅಕು ೇಬರ್ ತಿೊಂಖಳಿನಲಿಿ

4 2

[ [ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳನ್ನು ]2]4 ಎರಡು ಷಮಾನ

ಕಂತ್ತಖಳಲಿಿ
ಡೆದ್ಯಕಳು ಲು ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ . ಅೊಂಥ ರ ಯಾಣಖಳನ್ನು
ಷದಷಯ ರು ರ ಯಾಣ ಅಥವಾ ದಿನಭತ್ಯಯ ಡೆಯಲು ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದದ ಲಿ .]1

ಮಾಡಿದಾಖ

1. 1992ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 16ರ ಮೂಲಔ 1.11.1990 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 14ರ ಮೂಲಔ 1.12.2000 ದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
4. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಡಿ) (ಎ) ಖಂಡದ ಮರೆಗೄ ರ ಯಾಣ ಭತಯ ಕೆಕ

ನಖರದಲಿಿ

ಷಭೆಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ದಿನಖಳಲಿಿ

ಅರು ತಂಖಬೇಕಾದಾಖ,

ಸಕುಕ ಳು ರಾದ ಷದಷಯ ರು, ಬೊಂಖಳೂರು

ಅರ ಹಾಜ್ರಾತಿಯು ಅಖತಯ ವಿರು ದಿನಖಳಲಿ ದೄ ಇತರ
2

[ಮಂಡಲಿಯು, ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ

ಗೊತ್ತು ಡಿಷಬಹುದಾದಂಥ

2

ಬಾಡಿಗೄ] ಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಲೆ ಪೂಣಾವಾಗಿ ಸುಷಜಿಜ ತವಾದ ಷಿ ಳಾಕಾವನ್ನು ಅರಿಗೄ
ದಗಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 1957ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 27ರ ಮೂಲಔ 1.6.1957 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 1ರ ಮೂಲಔ 1.4.2003 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಡಿಡಿ) ಷದಷಯ ರು ನದೄಸಲಿಯಲಿಿ ತಂಖಬೇಕಾದ ದಿನಖಳಲಿಿ , ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ

ಆದವದ ಮೂಲಔ ನಿದಿಾಶು ಡಿಷಬಹುದಾದಂಥ ದರಖಳಲಿಿ ಬಾಡಿಗೄಯನ್ನು
2

2

ಮಲೆ [ಔನಾಾಟಔ ಭನ] ದಲಿಿ ಷಿ ಳಾಕಾವನ್ನು ದಗಿಷಬಹುದ್ಯ.]

ಸಂದಾಯಮಾಡಿದ

1

1. 1968ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 18ರ ಮೂಲಔ 24.10.1968 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1973ರ ಔನಾಾಟಔ ಕಾನ್ನನ್ನ ಅಳಡಿಕೆಖಳ ಆದವದ ಮೂಲಔ 1.11.1973 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಅಳಡಿಷಲಾಗಿದೄ .
1

[(ಇ) ಷಮಿತಿಯು ಕೈಗೊೊಂಡ ರ ಯಾಣಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಷಮಿತಿಯ ಷದಷಯ ರಿಗೄ,Š

(i) ಷಮಿತಿಯು ಕಲ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರ ಷಮಿತಿಯಾಗಿದಾದ ಖ, ಷಭಾತಿಯ
ಅನ್ನಮೇೇದನೆಯೊಂದಿಗೄ;
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(ii) ಷಮಿತಿಯು ಕಲ ವಿಧಾನ ಷಭಾ ಷದಷಯ ರುಖಳ ಷಮಿತಿಯಾಗಿದಾದ ಖ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ
ಅನ್ನಮೇೇದನೆಯೊಂದಿಗೄ; ಮತ್ತು
(iii) ಷಮಿತಿಯು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದನಖಳ ಷದಷಯ ರ ಷಮಿತಿಯಾಗಿದಾದ ಖ, ಷಭಾತಿ ಮತ್ತು
ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಮೇೇದನೆಯೊಂದಿಗೄ;
ಭಾರತದಲಿಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಳಖಡೆಯಾಖಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ ಹೊರಖಡೆಯಾಖಲಿ ರೈಲಿನ ಮೂಲಔ
ಮಾಡಲಾದ ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ ಮತ್ತು

ರಸೆು ಮೂಲಔ ಮಾಡಿದ ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ, (ಎ) ಖಂಡದಲಿಿ

2

ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ದರಖಳಲಿಿ [ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದೇಳಗೄ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲಿಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಹೊರಗೄ ವಿಮಾನದ
ಮೂಲಔ ರ ಯಾಣಕಾಕ ಗಿ ವಾಷು ವಿಔ ವಿಮಾನ ದರನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯ]2 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ

ಹೊರಖಡೆ ಭಾರತದಲಿಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಔ ಮಾಡಲಾದ ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ, ಅೊಂಥ ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ
ಸಂದಾಯಮಾಡಿದ ವಿಮಾನಯಾನ ದರದ ೊಂದ್ಯ ಐದನೇ ೊಂದ್ಯ ಭಾಖದಷ್ಟು ರ ಯಾಣ ಭತಯ ನ್ನು
ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಔ ರ ಯಾಣ ಮಾಡುವಾಖ ಉೊಂಟಾಗ ಅಘಾತಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ವಿಮೄಗಾಗಿ ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ವಿಮಾಕಂತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ ಳಗೄ ಯಾವುದ ಷಿ ಳದಲಿಿ
ತಂಗ ದಿನಖಳಿಗೄ ರ ತಿ ದಿಷಕೆಕ ಸದಿನೈದ್ಯ ರೂನಅಯಿಖಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ ಹೊರಖಡೆ ಯಾವುದ
ಷಿ ಳದಲಿಿ ತಂಗ ರ ತಿ ದಿಷಕೆಕ ಇಪ ತ್ಯು ೈದ್ಯ ರೂನಅಯಿಖಳ ದಿನಭತಯ ವು ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ :
ರಂತ್ತ, ಈ ಖಂಡದ ಮರೆಗೄ ಸಂದಾಯಮಾಡು ವಿಮಾನ ರ ಯಾಣದ ೊಂದ್ಯ ದರದ
ಐದನೇ ೊಂದ್ಯ ಭಾಖವು ಮೂತ್ತು ರೂನಅಯಿಖಳನ್ನು ಮಿೇರಿದಾದ ಖ, ಹಾಗೄ ಸಂದಾಯವಾಖಬೇಕಾದ
ಮೇಬಲಖನ್ನು ಮೂತ್ತು ರೂನಅಯಿಗೄ ಮಿತಿಗೊಳಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.04.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಎಫ್) ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಅಥವಾ ಅವೄರಡರ ಷದನ ಷಮಿತಿಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿರು ಷದನದ ಷದಷಯ ನ್ನ ಷಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿ ತನು

ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಸು

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಭಾರತದಲಿಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಹೊರಗೄ ರ ಯಾಣಮಾಡು ಸಂದಭಾದಲಿಿ ,(i) ಅೊಂಥ ಷದಷಯ ನ್ನ ರೈಲಿನ ಮೂಲಔ ಅಥವಾ ರಸೆು ಯ ಮೂಲಔ ರ ಯಾಣಿಸಿದರೆ, (ಎ)
ಖಂಡದಲಿಿ

ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ

ದರಖಳಲಿಿ

ಹಾಗೂ

ವಿಮಾನ

ಮೂಲಔ

ರ ಯಾಣಿಸಿದರೆ,

ವಿಮಾನಯಾನದ ೊಂದ್ಯ ಔಡೆಯ ರ ಯಾಣ ದರದ ೊಂದ್ಯ ಐದನೇ ೊಂದರಷ್ಟು ದರದಲಿಿ ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯಯ ಯನ್ನು ಅರಿಗೄ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ :
ರಂತ್ತ, ಸಂದಾಯವಾಖಬೇಕಾದ ವಿಮಾನಯಾನದ ದರದ ಐದನೇ ೊಂದ್ಯ ಭಾಖವು ಮೂತ್ತು
ರೂನಅಯಿಖಳನ್ನು

ಮಿೇರಿದದ ರೆ

ಹಾಗೄ

ಸಂದಾಯವಾಖಬೇಕಾದ

ಮೇಬಲಖನ್ನು

ಮೂತ್ತು

ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ ಮಿತಿಗೊಳಿಷತಔಕ ದ್ಯದ ;
(ii) ವಿಮಾನದ ಮೂಲಔ ರ ಯಾಣ ಮಾಡುವಾಖ ಉೊಂಟಾಖಬಹುದಾದ ಅಘಾತಖಳ
ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ವಿಮೄಗಾಗಿ ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ವಿಮಾ ಕಂತ್ತ;
(iii) ರ ತಿ ದಿನಕೆಕ ಇಪ ತ್ಯು ೈದ್ಯ ರೂನಅಯಿಖಳ ದಿನಭತಯ ; ಮತ್ತು
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(iv) ಅೊಂಥ ಷಮಿತಿಖಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಷಮೄಮ ೇಳನದಲಿಿ ಭಾಖಹಿಷಲು ಅರು ಉಳಿದ್ಯಕೊಂಡಿದದ
ಷಾ ಳದಲಿಿ ಸ್ಥರಿಗೄ ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ವೄಚ್ಚ ಖಳು;]1
1. 1976ರ ಅದಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 13ರ ಮೂಲಔ 1.3.1975 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಜಿ)

2

[ಷಚಿ, ರಾಜ್ಯ

ಷಚಿ, ಉ-ಷಚಿ, ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಉ-

ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ 4[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ
ಷಚೇತಔ]4 ಇರೂ ಸೇರಿದಂತ್ಯ ಷದಷಯ ರು 3[ತ್ಯವು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿದ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಷಕಾಾರದ ವೄಚ್ಚ ದಲಿಿ ]3
ದೂರವಾಣಿ ಹಾಕಸಿಕಳು ಲು ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ ;]2
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 1.4.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 5ರ ಮೂಲಔ 27.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 17.10.1979 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

ಮೂಲ ಠೇಣಿ, ಸ್ಥಾ ನೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೄ ವೄಚ್ಚ ಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ವೄಚ್ಚ ನ್ನು

ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾರವು ಭರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ . ಬಬ ಷದಷಯ ನ್ನ ತನು ಷವ ೊಂತ ವೄಚ್ಚ ದಲಿಿ ದೂರವಾಣಿ ಹಾಕಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಖ
1[ಅೊಂಥ ಷಾ ಳದಲಿಿ ]1 ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೄ ವೄಚ್ಚ ಖಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರವು ಭರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 17.10.1979 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(ಹೆಚ್) ರ ತಿಯಬಬ ಷದಷಯ ನಿಗೂ ಈ ಮುೊಂದಿನ ಭತಯ ಖಳು ಸಂದಾಯ ವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ ,-

2

[(i) ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಬೈಲ್ ಔರೆಖಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಭರಿಸಿದ ವೄಚ್ಚ ಖಳಿಗಾಗಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ

5 4 3

[ [ [ಇಪ ತ್ತು ಸ್ಥವಿರ]3]5 ರೂನಅಯಿಖಳು;]2
(ii) ಚುನಾಣಾ ಕೆಷ ೇತರ ಭತಯ ಖಳಾಗಿ 5[3[ನಲತ್ತು ಸ್ಥವಿರ]3]5 ರೂನಅಯಿ;
(iii) ಅೊಂಚೆ ವೄಚ್ಚ ಖಳ ಸಂಬಂಧ 4[3[ಐದ್ಯ ಸ್ಥವಿರ]3]4ರೂನಅಯಿ;
(iv) ಷದಷಯ ನ್ನ, ಷದಷಯ ನಾಗಿ ತನು ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು ನಿಾಹಿಷಲು 4[3[ಆು ಷಹಾಯಔನಿಗೄ ಮತ್ತು

ರೂೊಂಬಾಯ್ಖಳ ಸಂಬಳ ಎೊಂದ್ಯ ಸತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂನಅಯಿ.]3]4]1
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 14ರ ಮೂಲಔ 1.12.2000 ದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24ರ ಮೂಲಔ 24.8.2005 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
4. 2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32ರ ಮೂಲಔ 4.7.2011 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
5. 2015ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಔ 30.04.2015 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

ವಿರಣೆ.- ಈ ರ ಔರಣದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ʼಷಭೆ' ಎೊಂದರೆ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತ್
ನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ಷದರಿ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ರಿಶತ್ ಅಥವಾ ಅವೄರಡರ ಯಾವುದ ಷಮಿತಿಯ ಷಭೆ.
1

[12ಎ. xxxx]1

1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 1.4.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

13. ಷಚಿ
2

1

[ರಾಜ್ೆ

ಷಚಿ]1 ಉ-ಷಚಿ, ಷಭಾತ್ತ, ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾತ್ತ,

[ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾಧೆ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು 5[ಷಕಾಾರಿ ಮುಖ್ೆ ಷಚೇತಕ ಮತ್ತಿ

ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಖ್ೆ

ಷಚೇತಕ]2]5 ಇರು ಷದಷೆ ರಾಗಿ ಸಂಬಳ ಡೆಯದಿರುವುದ್ದ.- (1)
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1

ಷಚಿ,
4

[ರಾಜ್ಯ

ಷಚಿ]1, ಉಷಚಿ,

3

[ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ]3,

[ಅಥವಾ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔರು 5[ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ]4]5

ತಮಮ

ಅಧಿಕಾರ

ಸ್ಥಾ ನದ

ಸಂಬಳ

ಮತ್ತು

ಭತಯ ಖಳನ್ನು

ಡೆಯುತಿು ರುವಾಖ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ವಿಧಾನಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಯಾವುದ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ
ಭತಯ ನ್ನು ಡೆಯಲು ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದದ ಲಿ :
1. 1978ರ ಅಧಿನಿಯಮ
2. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ
3. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ
4. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ
5. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ
1

[ರಂತ್ತ,

ಸಂಖ್ಯಯ 31ರ ಮೂಲಔ 26.12.1978 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಸಂಖ್ಯಯ 3ರ ಮೂಲಔ 14.10.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

10ಬಿ

ರ ಔರಣದ

ಮರೆಗೄ

ದಗಿಷಲಾದ

ಸೌಲಭಯ ನ್ನು

ಡೆದ್ಯಕಳು ದ

ಉŠಷಭಾತಿ ಅಥವಾ ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷನ್ನ 12ನೇ ರ ಔರಣದ (ಎ) ಮತ್ತು
ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ಭತಯ ಖಳನ್ನು
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ, ವಿಧಾನಷಭೆ
ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಡೆದ್ಯಕಳು ಲು ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ :

ಅಥವಾ

(ಬಿ) ಖಂಡಖಳಲಿಿ
ವಿಧಾನ

ರಿಶತಿು ನ

ಮತೂು ರಂತ್ತ, ಅನ್ನ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ 8ನೇ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಅಥವಾ 12ನೇ
ರ ಔರಣದ (ಎಫ್) ಖಂಡದ ಮರೆಗೄ ಅನವ ಯಿಸು ಭತಯ ಖಳಿಗೄ ಷಸ ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 14.10.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(1ಎ) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔರಣದಲಿಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ 10ಎಫ್ ರ ಔರಣದಲಿಿ

ಅಥವಾ 10ನೇ ರ ಔರಣದಲಿಿ ದಗಿಷಲಾದ ಸೌಲಭಯ ನ್ನು
2

ನಾಯಔ [,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ

ಡೆದ್ಯಕಳು ದಿರು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ

ಷಚೇತಔ ಅಥವಾ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ

ಷಚೇತಔ]2 ವಿಧಾನ ಷಭೆ

ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ತು ಅಥವಾ
ಅವೄರಡರ ಯಾವುದ ಷಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 12ನೇ ರ ಔರಣದ (ಎ), (ಬಿ), (ಸಿ) ಮತ್ತು (ಎಫ್)
ಖಂಡಖಳಲಿಿ ನಿದಿಾಶು ಡಿಷಲಾದ ಭತಯ ಖಳಿಗೄ ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

(2) 1[ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ, 2[ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,]1 3[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ
ಅಥವಾ

ವಿರೇಧ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ

ಕ್ಷದ
1

ಮುಕಯ

[ಷಭಾತಿ, ಉ-ಷಭಾತಿ,

ನಾಯಾಔ, ಅಥವಾ ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ
ನಡೆಷತಔಕ ದದ ಲಿ

ಷಚೇತಔ]2]3ಇರು
2

ತಮಮ

ಅಧಿಕಾರದ

[ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,]

2

ಷಚೇತಔರು] ತನು

ಅಥವಾ ಯಾವುದ ವಾಯ ನಅರದಲಿಿ

1

ಅಧಿಯಲಿಿ ,

ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ

ಔತಾಯ ದ ಹೊರತ್ಯದ ಯಾವುದ ವೃತಿು

ನಿರತನಾಖತಔಕ ದದ ಲಿ

ಅಥವಾ ರಿವರ ಮಧನ

ಡೆಯಲು ಇತರ ಯಾವುದ ಉದೇಯ ೇಖನ್ನು ಮಾಡತಔಕ ದದ ಲಿ .
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 3ರ ಮೂಲಔ 14.10.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
2. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 72ರ ಮೂಲಔ 19.7.1976 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
3. 2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
1

[(3) xxx]1
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1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 3ರ ಮೂಲಔ 14.10.1974 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ.

1

[13ಎ.

ಮೇಟಾರು

ಕಾರುಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಮೇಟಾರು

ಸೈಕಲ್ಗಳ

ಖ್ರಿೇದಿಗಾಗಿ

ಮುುಂಗಡಗಳ ಮಂಜೂರಾತ್ತ.- ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ಶರತ್ತು ಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು , ರ ತಿಯಬಬ
ಷದಷಯ ನ್ನ ಮೇೇಟಾರು ಕಾರು ಅಥವಾ ಮೇೇಟಾರು ಸೈಔಲ್ ಕರಿೇದಿಗಾಗಿ ಮುೊಂಖಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗೄ
ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1985ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 38ರ ಮೂಲಔ 1.4.1985 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

13ಬಿ. ಬಾಕ್ಷಗಳ ಸೂಲಿ.- ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ನಾಗಿರು ಅಥವಾ ಷದಷಯ ನಾಗಿದದ
ಯ ಕು ಯಿೊಂದ ಷಕಾಾರ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷಚಿವಾಲಯಕೆಕ ಬಾಕ ಇರು ಯಾವುದ ಮೇತು ದ
ಸೂಲಿಯ ಯಾವುದ ಇತರೆ ವಿಧಾನಕೆಕ ಬಾಧಔವಿಲಿ ದಂತ್ಯ,(ಎ) 11ನೇ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ಆತನ ಸಂಬಳದಿೊಂದ;
(ಬಿ) 11ಎ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ಸಂದಾಯವಾಖತಔಕ ಆತನ ನಿವೃತಿು ವತನದಿೊಂದ;
(ಸಿ) ಅದ್ಯ ಭೂಕಂದಾಯದ ಬಾಕ ಆಗಿದದ ರೆ ಹೇಗೊೇ ಹಾಗೄ
- ಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.
ವಿರಣೆ:- ಈ ರ ಔರಣದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಷದಷಯ ಎೊಂಬ ದವು ಷಚಿ,
ರಾಜ್ಯ
1

ಷಚಿ, ಉ-ಷಚಿ, ಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉ-ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ,

[ಷಕಾಾರಿ

ಮುಕಯ

ಳಗೊಳುು ತು ದೄ.]

ಷಚೇತಔ

ಅಥವಾ

ವಿರೇಧಕ್ಷದ

ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ]1

ಇರುಖಳನ್ನು

1

1.2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
1

[13ಸಿ. ಕೆಿ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿಯ ಸ್ಥಾ ನೆ.- (1) ಔನಾಾಟಔ ಶಾಷಔರ ಕೆಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿ

(ಇದರಲಿಿ ಇನ್ನು ಮುೊಂದೄ ನಿಧಿ ಎೊಂದ್ಯ ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಲಾಗಿದೄ) ಎೊಂದ್ಯ ಔರೆಯಲಾಗ ೊಂದ್ಯ ನಿಧಿಯು
ಸ್ಥಾ ನಆತವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .
1. 1992ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 16ರ ಮೂಲಔ 8.5.1992 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

(2) (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಶು ಡಿಷಲಾದ ನಿಧಿಯು,(ಎ) ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ
ಷದಷಯ ರು ನಿೇಡಬಹುದಾದಂಥ ಮೇಬಲಗ;
(ಬಿ) ಷಕಾಾರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರ ಯ ಕು ಖಳಿೊಂದ ನಿಧಿಗೄ ಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ದಾನ ಅಥವಾ
ದಣಿಗೄಯಾಗಿ ನಿೇಡಬಹುದಾದಂಥ ಮೇಬಲಗ;
(ಸಿ) ಷದರಿ ನಿಧಿಯಲಿಿ ನ ಮೇಬಲಗಿನ ಮಲೆ ಖಳಿಷಲಾದ ಬಡಿಿ
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-ಇವುಖಳನ್ನು ಳಗೊೊಂಡಿರತಔಕ ದ್ಯದ .
(3) ನಿಧಿಯನ್ನು ಔನಾಾಟಔ ಶಾಷಔರ ಕೆಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿ ನಅರ ಧಿಕಾರ ಎೊಂದ್ಯ ಔರೆಯಲಾಗ
ನಅರ ಧಿಕಾರವು ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ ರ ತಿಾಷತಔಕ ದ್ಯದ
ಆಡಳಿತ ನಡೆಷತಔಕ ದ್ಯದ ಅಥವಾ ನಿಾಹಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

ಅಥವಾ

2

[(4) ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ಕೆಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿ ನಅರ ಧಿಕಾರವು ಈ ಮುೊಂದಿನರನ್ನು
ಳಗೊೊಂಡಿರತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ,1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ 30ರ ಮೂಲಔ 24.11.1998 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

(ಎ)

ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಷಭೆ

(ಬಿ)

ಸಂಷದಿೇಯ ಯ ಹಾರಖಳ ರ ಭಾರದಲಿಿ ರು

(ಸಿ)

ಷಚಿರು ಔನಾಾಟಔ ಷಕಾಾರ
ವಿಧಾನ ಷಭೆಯ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ

(ಡಿ)
ಔನಾಾಟಔ
ಕಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .

ವಿಧಾನ

ಅಧಯ ಕ್ಷರು

ಷದಷಯ ರು
ಷದಷಯ ರು

ಷಭೆಯ

(4ಎ) ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ
ರಿಶತಿು ನ
ಮುೊಂದಿನರನ್ನು ಳಗೊೊಂಡಿರತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ,-

ಕಾಯಾದಶಿಾಯು,

ಕೆಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿ

(ಎ)

ಷಭಾತಿ, ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ರಿಶತ್ತು

(ಬಿ)

ಸಂಷದಿೇಯ ಯ ಹಾರಖಳ ರ ಭಾರದಲಿಿ ರು ಷಚಿರು,
ಔನಾಾಟಔ ಷಕಾಾರ

ನಅರ ಧಿಕಾರದ

ನಅರ ಧಿಕಾರವು

ಈ

ಅಧಯ ಕ್ಷರು

ಷದಷಯ ರು

(ಸಿ)

ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ

ಷದಷಯ ರು

(ಡಿ)

ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಕಾಯಾದಶಿಾಯು,
ನಅರ ಧಿಕಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]2

(5) ಷದರಿ ನಿಧಿಯಲಿಿ ಜ್ಮೄ ಇರು ಮೇತು ನ್ನು

ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಖಳಿಗೄ

ಳಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯ ಕು ಖಳ ರ ಯೇಜ್ನಕಾಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಔಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಅನವ ಯಿಷತಔಕ ದ್ಯದ
ಅಥವಾ ತಡಗಿಷತಔಕ ದ್ಯದ ಅಥವಾ ಕಚುಾ ಮಾಡತಔಕ ದ್ಯದ ,(i) 11ಎ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ನಿವೃತಿು ವತನಕೆಕ ಸಕುಕ ದಾರರಾದ ಯ ಕು ಖಳು;
(ii) ವಿಧಾನ ಷಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರಾಗಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸುತಿು ರುವಾಖ ಮೃತರಾದ
ಯ ಕು ಖಳ ಕುಟ್ಟೊಂಬ;
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(iii) (i)ನೇ ಖಂಡದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಲಾದ ಯ ಕು ಖಳ ಮರಣದ ತರುವಾಯ ಅರ ಕುಟ್ಟೊಂಬ;
ಟಿಪ ಣಿ.- ಈ ರ ಔರಣದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ ಎೊಂದರೆ, 11ಬಿ ರ ಔರಣದ (1)ನೇ
ಉರ ಔರಣದ ವಿರಣೆಯಲಿಿ ಅದಕೆಕ ನಿೇಡಲಾಗಿರು ಅದ ಅಥಾನ್ನು ಹೊೊಂದಿರತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1

[13ಡಿ. ಮಾನೆ ತ್ಯ ಡೆದ ಷಮೂಸಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭೆ ಗಳು.- (1) ಮಾನಯ ತ್ಯ ಡೆದ ಷಮೂಸವು

ದೂರವಾಣಿಗೄ ಮತ್ತು
ಈ
ಸಕುಕ ಳು ದಾದ ಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ :

ಬಗೄೆ

ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದ

ಅೊಂಥ

ಷಚಿವಾಲಯ

ಸೌಲಭಯ ಖಳಿಗೄ

ರಂತ್ತ, ಅೊಂಥ ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು ,(i)

ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಷಮಿತಿಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಷಮಿತಿಯಲಿಿ , ರಿಶತ್ತು , ಮಂಡಳಿ,

ಆಯೇಖ ಅಥವಾ ಷಕಾಾರವು ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದ ಇತರ ಸಂಸೆಾ ಯಲಿಿ ಯಾವುದ
ಮಾಡಿರುವುದರ ಅಥವಾ ನಅರ ತಿನಿಧಯ ನ್ನು

ದನ್ನು ಧಾರಣ

ಹೊೊಂದಿರುವುದರ ಬಲದಿೊಂದ ಅೊಂತಹುದ ದೂರವಾಣಿ

ಮತ್ತು ಷಚಿವಾಲಯ ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು ದಗಿಷಲಾಗಿರು; ಅಥವಾ
(ii)

ಷಕಾಾರದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಷಾ ಳಿೇಯ ನಅರ ಧಿಕಾರದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಷಕಾಾರದ ಅಥವಾ

ಯಾವುದ ಷಾ ಳಿೇಯ ನಅರ ಧಿಕಾರದ ಡೆತನದಲಿಿ

ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರು ನಿಖಮದಿೊಂದ

ಯಾವುದ ಇತರ ಸ್ಥಮಥಯ ಾದಲಿಿ ಅೊಂತಹುದ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಷಚಿವಾಲಯ ಸೌಲಭಯ ಖಳನ್ನು
ದಗಿಷಲಾಗಿರು;
- ಅೊಂಥ ನಾಯಔರಿಗೄ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಉ ನಾಯಔರಿಗೄ, ದಗಿಷತಔಕ ದದ ಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉ ರ ಔರಣದಲಿಿ ದೇರೆಯತಔಕ

ಸೌಲಭಯ ಖಳು ಮಾನಯ ತ್ಯ ಡೆದ ಷಮೂಸದ

ನಾಯಔರ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ ಉನಾಯಔರ ದಾಧಿಯ ಮುಕಾು ಯದೇೊಂದಿಗೄ
ಮುಕಾು ಯವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .]1
1. 2012ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 22ರ ಮೂಲಔ 28.4.2012 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

14. ಉಳಿಸುವಿಕೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ರುವುದಾವುದೂ ಬಬ ನಿವೃತು ಷಕಾಾರಿ ನೌಔರನನ್ನು ,
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ ಅನ್ನ ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಭತ್ಯಯ ಯ
ಜೊತ್ಯಗೄ ತನು ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಡೆಯುವುದರಿೊಂದ ರ ತಿಬಂಧಿಷತಔಕ ದದ ಲಿ .
15. ನಿಯಮ ರಚ್ರ್ನಧಿಕಾರ.- (1) ರಾಜ್ಯ
ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ

ಮೂಲಔ

ಈ

ಷಕಾಾರವು, 1[ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ತರ ]1ದಲಿಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೄದ ೇವನ್ನು

ಜಾರಿಗೊಳಿಷಲು ನಿಯಮಖಳನ್ನು

ರಚಿಷಬಹುದ್ಯ.
1. 1973ರ ಔನಾಾಟಔ ಕಾನ್ನನ್ನ ಅಳಡಿಕೆಖಳ ಆದವದ ಮೂಲಔ 1.11.1973 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಅಳಡಿಷಲಾಗಿದೄ .
1

[(1ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗಿನ ಯಾವುದ ನಿಯಮನ್ನು ಪೂವಾಾನವ ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೄ

ಬರುವಂತ್ಯ ರಚಿಷಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದ ಅೊಂಥ ನಿಯಮನ್ನು

ರಚಿಸಿದದ ರೆ, ಅೊಂಥ ನಿಯಮದ

ರಚ್ನೆಗೄ ಉೊಂಟಾದ ಕಾರಣಖಳನ್ನು ನಿದಿಾಶು ಡಿಸು ೊಂದ್ಯ ವಿರಣೆಯನ್ನು (2)ನೇ ಉŠರ ಔರಣದ
ಮರೆಗಿನ

ನಿಯಮದೇೊಂದಿಗೄ

ಮಂಡಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .]

1

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಉಭಯ

ಷದನಖಳ

ಮುೊಂದೄ

57

1. 1968ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 18ರ ಮೂಲಔ 1.11.1956 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(2) ಈ ರ ಔರಣದ ಮರೆಗೄ ರಚಿಷಲಾದ ರ ತಿಯೊಂದ್ಯ ನಿಯಮನ್ನು , ಅದನ್ನು

ತರುವಾಯ ಆದಷ್ಟು

ಬೇಖನೆ ರಾಜ್ಯ

ರಚಿಸಿದ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ರ ತಿಯೊಂದ್ಯ ಷದನದ ಮುೊಂದೄ, ಅದ್ಯ

ಅಧಿವವನದಲಿಿ ರುವಾಖ, ೊಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಕ ೊಂತ ಹೆಚುಚ

ಅಧಿವವಖಳಲಿಿ

ಅಡಔವಾಖಬಹುದಾದಂಥ ಮೂತ್ತು ದಿಷಖಳ ಟ್ಟು ಅಧಿಗೄ ಇಡತಔಕ ದ್ಯದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಗೄ
ಇರಿಷಲಾದ ಅಧಿವವವು ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಔಟ ತರುವಾಯದ ಅಧಿವವನವು ಮುಕಾು ಯವಾಗವುದಕೆಕ
ಮುೊಂಚೆ ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಎರಡೂ ಷದನಖಳು ಯಾವುದ ನಿಯಮದಲಿಿ

ಮಾನಅಾಟನ್ನು

ಮಾಡಲು ನಆಪ ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ನಿಯಮನ್ನು

ಯಾವುದ

ರಚಿಷತಔಕ ದದ ಲಿ ಎೊಂದ್ಯ

ನಆಪ ದರೆ ಆ ನಿಯಮಖಳು ಆ ತರುವಾಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಅೊಂಥ ಮಾನಅಾಟಾದ ರೂದಲಿಿ
ಮಾತರ ರಿಣಾಮ ಹೊೊಂದಿರತಔಕ ದ್ಯದ

ಅಥವಾ ರಿಣಾಮ ಹೊೊಂದಿರತಔಕ ದದ ಲಿ ; ಆದಾಗೂಯ , ಅೊಂಥ

ಯಾವುದ ಮಾನಅಾಟ್ಟ ಅಥವಾ ರದಿದ ಯಾತಿಯು ಷದರಿ ನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ ಈ ಹಿೊಂದೄ ಮಾಡಲಾದ
ಯಾವುದ ಕಾಯಾದ ಸಿೊಂಧುತವ ಕೆಕ ಬಾಧಔವಾಖತಔಕ ದದ ಲಿ .]1
1. 1960ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 10ರ ಮೂಲಔ 1.1.1960 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೄ.
1

[(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ, ವಿಧಾನಷಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರು,

ಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಔ 2[,ಷಕಾಾರಿ ಮುಕಯ
ಷಚೇತಔ ಮತ್ತು ವಿರೇಧ ಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ]2 ಇರಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ ಸಂಬಳ,
ಭತಯ ಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು, ವೆದಯ ಕೇಯ ಬಿಲುಿ ಖಳು, ಷತಿ ಯ ಸೆಾ , ಆು ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ರ ಯಾಣಖಳು,
ಮತ್ತು ಎಲಿ ಬಗೄಯ ಸೌಲಭಯ ಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ ರಚಿಷಬಹುದಾದ
ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಷಬಹುದಾದ ಇಲಿ ವ ರಚಿಷಲು ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಷಲು ಅಖತಯ ಡಿಷಬಹುದಾದ
ಯಾವುದ ಇತರ ಕಾನ್ನನ್ನ, ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಆದವ, ಎಲಾಿ ನಿಯಮಖಳು, ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಖಳು ಮತ್ತು
ಆದವಖಳನ್ನು

ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಕಾಯಾದಶಿಾಯು,

ಷಭಾತಿ,

ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,

ಮುಕಯ ಮಂತಿರ ಮತ್ತು ಸಂಷದಿೇಯ ಯ ಹಾರಖಳ ರ ಭಾರಹೊೊಂದಿರು ಷಚಿ, ಇರನು ಳಗೊೊಂಡ
ವಿಶೇಶ ಮಂಡಲಿಯು ಸಣಕಾಸು ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾರದ ಯ ಕು ,
ಮಂಡಲಿ, ನಅರ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಇಲಾಖ್ಯಯೊಂದಿಗೄ
ರಚಿಷತಔಕ ದ್ಯದ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .]1

ಷಮಾಲೇಚಿಸಿ

ಅನ್ನಮೇೇದಿಸಿದ

ನಂತರ

1. 1985ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 14ರ ಮೂಲಔ 29.09.1984 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
2.2009ರ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ಮೂಲಔ 1.1.2009 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರುವಂತ್ಯ ರ ತಿಯೇಜಿಷಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

16. 1956ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಾೆ ದೇವ ಸಂಖ್ಯೆ

3ರ ನಿರಷನ ಮತ್ತಿ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.-

ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸಂಬಳಖಳ ಅಧಾಯ ದವ, 1956 ನ್ನು ಈ ಮೂಲಔ ನಿರಷನಗೊಳಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದರೆ, ಷದರಿ ಅಧಾಯ ದವದ ಮರೆಗೄ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಿಯಮಖಳು, ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ಕಾಯಾ
ಅಥವಾ ಕೈಗೊೊಂಡ ಯಾವುದ ಔರ ಮನ್ನು

1956ರ ನವೄೊಂಬರ್ ಮೇದಲನೇ ದಿಷದಂದ್ಯ ಈ

ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೄ ಬಂದಿದದ ರೆ ಹೇಗೊೇ ಹಾಗೄ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮರೆಗೄ ರಚಿಷಲಾಗಿದೄ,
ಮಾಡಲಾಗಿದೄ, ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೄ ಎೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ ಮತ್ತು ಷದರಿ ಅಧಾಯ ದವದ ಮರೆಗೄ
ರಚಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ನಿಯಮಖಳನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು ಅೊಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಖನೆ

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ರ ತಿಯೊಂದ್ಯ ಷದನದ ಮುೊಂದೄ ಅದ್ಯ ಅಧಿವವನದಲಿಿ ರುವಾಖ ೊಂದ್ಯ
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ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಕ ೊಂತ ಹೆಚುಚ
ೊಂದ್ಯ ತಿೊಂಖಳ ಅಧಿಯರೆಗೄ ಇಡತಔಕ ದ್ಯದ
ಮುೊಂಚೆ,

ರಾಜ್ಯ

ಮಾನಅಾಟನ್ನು

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಅಧಿವವನಖಳಲಿಿ ಅಡಔವಾಖಬಹುದಾದಂಥ ಟ್ಟು
ಮತ್ತು ಷದರಿ ಅಧಿಯು ಮುಕಾು ಯವಾಗವುದಕೆಕ

ಯಾವುದ

ಷದನವು

ಈ

ನಿಯಮಖಳಲಿಿ

ಯಾವುದ

ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ನಿಯಮವು ರಿಣಾಮಹೊೊಂದಿರತಔಕ ದದ ಲಿ ವೄೊಂದ್ಯ

ನಿದಾಶಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾನಅಾಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಿದಾವನಕೆಕ

ಇನು ೊಂದ್ಯ ಷದನವು ನಆಪ ದರೆ, ಆ

ತರುವಾಯ, ಆ ನಿಯಮಖಳು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ, ಅೊಂಥ ಮಾನಅಾಟಾದ ರೂದಲಿಿ
ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಖತಔಕ ದ್ಯದ ಅಥವಾ ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಖತಔಕ ದದ ಲಿ .
*****

ಮಾತರ
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2013ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 07
(2013ರ ಜ್ನರಿ ಸದಿನೈದನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ಔನಾಾಟಔ ವಿಶೇಶ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲಿಿ ಮೇದಲು
ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ)
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವೇತನಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತಿ ಭತ್ಯೆ ಗಳ
(ಎರಡನೇ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012
(2013ರ ಜ್ನರಿ ಸನು ೊಂದನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿೊಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ)
ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು,

ನಿವೃತಿು

ವತನಖಳು

ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ಕೆಕ ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ೊಂದ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ.
ಇಲಿಿ

ಇನ್ನು

ಮುೊಂದೄ

ಕಂಡುಬರು

ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ

ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು
(1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಮತು ಷ್ಟು
ಇದ್ಯ,

ಭಾರತ

ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯುಔು ವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;

ಖಣರಾಜ್ಯ ದ

ಅರತೂಮ ರನೇ

ಶಾದಲಿಿ

ಔನಾಾಟಔ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿೊಂದ ಈ ಮುೊಂದಿನಂತ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಖಲಿ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ಿ ಹೆಷರು ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು

ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ಯದ ಡಿ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 ಎೊಂದ್ಯ ಔರೆಯತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ಇದ್ಯ ಈ ಕ್ಯಡಲೇ ಜಾರಿಗೄ ಬರತಔಕ ದ್ಯದ .
2. 11ಎ ರ ಕರಣದ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ.- ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು,
ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) 11ಎ
ರ ಔರಣದ (1)ನೇ ಉರ ಔರಣದಲಿಿ

ನಾಲಕ ನೇ ರಂತ್ತಔದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುೊಂದಿನದನ್ನು

ಸೇರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ:“ಅಲಿ ದೄ
ಗರಿಡಿಷದಿರುವಂಥ ಬಬ

ರಂತ್ತ,

ಕೆಲವು

ತ್ಯೊಂತಿರ ಔ

ಯ ಕು ಯ ಚುನಾಣೆಯನ್ನು

ಕಾರಣಖಳಿೊಂದಾಗಿ

ಆರೇಕೆಕ

ಚುನಾಣಾ ತಔರಾರು ಅಜಿಾಯಲಿಿ

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ರದ್ಯದ ಡಿಸಿರುಲಿಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರಣದಿೊಂದಾಗಿ ಅೊಂಥ ಯ ಕು ಯು ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಐದ್ಯ
ಶಾಖಳ ಅಧಿಯರೆಗೄ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಷಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಖದಿದದ ರೆ, ವಾಷು ವಿಔ ಸೇವಾ ಅಧಿಯು ಎಷೆು ೇ
ಇದದ ರೂ, ಆ ಯ ಕು ಯು ಐದ್ಯ ಶಾಖಳಕಾಲ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಸೇವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದಾದ ನೆೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
ವಿರಣೆ:- ಈ ರಂತ್ತಔದ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ತ್ಯೊಂತಿರ ಔ ಕಾರಣಖಳು ಎೊಂದರೆ, ಭಾರತ
ಚುನಾಣಾ ಆಯೇಖವು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮತದಾರರ ಟಿು ಯಲಿಿ ಕೆಲವು
ಮತದಾರರ ಸೇಾಡೆ.”
ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರ ಆದಶಾನ್ನಸ್ಥರ ಮತ್ತು
ಅರ ಹೆಷರಿನಲಿಿ
ಜಿ. ಕೆ. ಬೇರೇಗೌಡ
ಷಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ,
ಸಂಷದಿೇಯ ಯ ಹಾರಖಳು ಮತ್ತು
ಶಾಷನ ರಚ್ನೆ ಇಲಾಖ್ಯ
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2013ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 08
(2013ರ ಜ್ನರಿ ಸದಿನೇಳನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ಔನಾಾಟಔ ವಿಶೇಶ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲಿಿ ಮೇದಲು
ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ)
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವೇತನಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತಿ ಭತ್ಯೆ ಗಳ
(ಮೂರನೇ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012
(2013ರ ಜ್ನರಿ ಸದಿನೈದನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿೊಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ)
ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು,

ನಿವೃತಿು

ವತನಖಳು

ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ಕೆಕ ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ೊಂದ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ.
ಇಲಿಿ ಇನ್ನು

ಮುೊಂದೄ ಕಂಡು ಬರು ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

(1957ರ ಔನಾಾಟಔ

ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯುಔು ವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;
ಇದ್ಯ,

ಭಾರತ

ಖಣರಾಜ್ಯ ದ

ಅರತೂಮ ರನೇ

ಶಾದಲಿಿ

ಔನಾಾಟಔ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿೊಂದ ಈ ಮುೊಂದಿನಂತ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಖಲಿ:1.

ಸಂಕ್ಷಿ ಿ

ಹೆಷರು

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರರ ರಂಭ.-

(1)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ

ಔನಾಾಟಔ

(ಮೂರನೇ ತಿದ್ಯದ ಡಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 ಎೊಂದ್ಯ ಔರೆಯತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ಇದ್ಯ ಈ ಕ್ಯಡಲೇ ಜಾರಿಗೄ ಬರತಔಕ ದ್ಯದ .
2. 11ಎ ರ ಕರಣದ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ.- ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು
ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) (ಇಲಿಿ
ಇನ್ನು ಮುೊಂದೄ

ಮೂಲ

ಅಧಿನಿಯಮವೄೊಂದ್ಯ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಲಾಗಿದೄ)

11ಎ

ರ ಔರಣದ

(5)ನೇ

ಉರ ಔರಣದಲಿಿ ನ (ii)ನೇ ಖಂಡಕೆಕ ಈ ಮುೊಂದಿನದನ್ನು ರ ತಿಯೇಜಿಷತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ:“(ii) ನಿಯಮಿಷಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ವಿಧಾನದಲಿಿ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಶರತ್ತು ಖಳಿಗೄ ಳಟ್ಟು ,
ಭಾರತದಲಿಿ

ವಿಮಾನದ ಮೂಲಔ ಅಥವಾ ರೈಲೆವ ಯ ಮೂಲಔ ೊಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ

ರ ಯಾಣಖಳಿಗೄ ಆತನ್ನ ಬಬ ನೇ ಆಖಲಿೇ ಅಥವಾ ಆತನ ಬಬ

ಜೊತ್ಯಗಾರನೊಂದಿಗಾಖಲಿೇ,

ರ ಯಾಣ ಮಾಡು ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ಏನಆರ ಲ್ ಮತ್ತು ಅಕು ೇಬರ್ ತಿೊಂಖಳುಖಳಲಿಿ
ಷಮಾನ

ಕಂತ್ತಖಳಲಿಿ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಬಹುದಾದ,

ೊಂದ್ಯ

ಶಾಕೆಕ

ಎರಡು

ೊಂದ್ಯ

ಲಕ್ಷ

ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ ಅಸಾನಾಗಿರತಔಕ ದ್ಯದ .”
3. 11ಬಿ
ಉರ ಔರಣದಲಿಿ

ರ ಕರಣದ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 11ಬಿ ರ ಔರಣದ (1)ನೇ
``ದೇರೆಯತಔಕ

ನಿವೃತಿು

ವತನದʼʼ ಎೊಂಬ ದಖಳಿಗೄ ``ಅಸಾನಾದ ನಿವೃತಿು

ವತನದʼʼ ಎೊಂಬ ದಖಳನ್ನು ರ ತಿಯೇಜಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
4. 12ನೇ ರ ಕರಣದ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 12ನೇ ರ ಔರಣದ (ಎ) ಖಂಡದಲಿಿ
(iii) ನೇ ಉಖಂಡದ ತರುವಾಯ, ಈ ಮುೊಂದಿನದನ್ನು ಸೇರಿಷತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ:``(iv) 11ಬಿ ರ ಔರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ ನಿವೃತಿು ವತನನ್ನು ಡೆಯುತಿು ರು ರ ತಿಯಬಬ
ಯ ಕು ಯು, ಷದರಿ ತಿೊಂಖಳ ಅಧಿಯಲಿಿ

ವೆದಯ ಕೇಯ ಮರುಸಂದಾಯ ಕೆಿ ೇಮು ಯಾವುದಾದರೂ

ಇದದ ಲಿಿ , ಅದರ ಮೂಲಔ ಈಗಾಖಲೇ ಮರುಸಂದಾಯವಾದ ಮೇತು ನ್ನು
ಭತ್ಯಯ ಯಿೊಂದ ಔಡಿತಗೊಳಿಷತಔಕ ದ್ಯದ

ನಿಖದಿತ ವೆದಯ ಕೇಯ

ಎೊಂಬ ಶರತಿು ಗೄ ಳಟ್ಟು , ರ ತಿ ತಿೊಂಖಳಿಗೄ ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ

ರೂನಅಯಿಖಳ ನಿಖದಿತ ವೆದಯ ಕೇಯ ಭತ್ಯಯ ಗೄ ಅಸಾನಾಖತಔಕ ದ್ಯದ .ʼʼ
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(2014ರ ಫೆಬರ ರಿ ಇಪ ತ್ಯು ರಡನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ಔನಾಾಟಔ ವಿಶೇಶ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲಿಿ ಮೇದಲು
ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ)
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವೇತನಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತಿ ಭತ್ಯೆ ಗಳ
(ತ್ತದ್ದದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014
(2014ರ ಫೆಬರ ರಿ ಇಪ ತು ನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿೊಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ)
ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು,

ನಿವೃತಿು

ವತನಖಳು

ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ಕೆಕ ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ೊಂದ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ.
ಇಲಿಿ ಇನ್ನು

ಮುೊಂದೄ ಕಂಡು ಬರು ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

(1957ರ ಔನಾಾಟಔ

ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯುಔು ವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;
ಇದ್ಯ,

ಭಾರತ

ಖಣರಾಜ್ಯ ದ

ಅರತ್ಯು ೈದನೇ

ಶಾದಲಿಿ

ಔನಾಾಟಔ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿೊಂದ ಈ ಮುೊಂದಿನಂತ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಖಲಿ:1.

ಸಂಕ್ಷಿ ಿ

ಹೆಷರು

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರರ ರಂಭ.-

(1)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು

ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ (ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ,
2014 ಎೊಂದ್ಯ ಔರೆಯತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ಇದ್ಯ ಈ ಕ್ಯಡಲೇ ಜಾರಿಗೄ ಬರತಔಕ ದ್ಯದ .
11ಎ ಮತ್ತು 11ಬಿ ರ ಔರಣಖಳನ್ನು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

2015ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 18
(2015ರ ಏನಆರ ಲ್ ಮೂತು ನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ಔನಾಾಟಔ ವಿಶೇಶ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲಿಿ ಮೇದಲು
ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ)
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವೇತನಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತಿ ಭತ್ಯೆ ಗಳ
(ತ್ತದ್ದದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015
(2015ರ ಏನಆರ ಲ್ ಇಪ ತ್ಯು ೊಂಟನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿೊಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ)
ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು,

ನಿವೃತಿು

ವತನಖಳು

ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ಕೆಕ ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ೊಂದ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ.
ಇಲಿಿ ಇನ್ನು

ಮುೊಂದೄ ಕಂಡು ಬರು ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

(1957ರ ಔನಾಾಟಔ

ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯುಔು ವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;
ಇದ್ಯ,

ಭಾರತ

ಖಣರಾಜ್ಯ ದ

ಅರತ್ಯು ರನೇ

ಶಾದಲಿಿ

ಔನಾಾಟಔ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿೊಂದ ಈ ಮುೊಂದಿನಂತ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಖಲಿ:1.

ಸಂಕ್ಷಿ ಿ

ಹೆಷರು

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರರ ರಂಭ.-

(1)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು

ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ (ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ,
2015 ಎೊಂದ್ಯ ಔರೆಯತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ಇದ್ಯ ಈ ಕ್ಯಡಲೇ ಜಾರಿಗೄ ಬರತಔಕ ದ್ಯದ .
3, 4, 5, 6, 8, 10, 10ಎ, 10ಇ, 10ಜಿ, 10ಜೆ, 10ಕೆ, 10ಎಲ್, 10ಎೊಂ, 11, 11ಎ ರ ಔರಣಖಳನ್ನು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
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(2016ರ ಮಾಚ್ಾ ಆರನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ಔನಾಾಟಔ ವಿಶೇಶ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲಿಿ ಮೇದಲು
ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ)
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವೇತನಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತಿ ಭತ್ಯೆ ಗಳ
(ಎರಡನೇ ತ್ತದ್ದದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015
(2016ನೇ ಮಾಚ್ಾ ಇಪ ತೂಮ ರನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿೊಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ)
ಔನಾಾಟಔ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು,

ನಿವೃತಿು

ವತನಖಳು

ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ಕೆಕ ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ೊಂದ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ.
ಇಲಿಿ ಇನ್ನು

ಮುೊಂದೄ ಕಂಡು ಬರು ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ

ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು

ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು

(1957ರ ಔನಾಾಟಔ

ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯುಔು ವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;
ಇದ್ಯ,

ಭಾರತ

ಖಣರಾಜ್ಯ ದ

ಅರತ್ಯು ರನೇ

ಶಾದಲಿಿ

ಔನಾಾಟಔ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿೊಂದ ಈ ಮುೊಂದಿನಂತ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಖಲಿ:1.

ಸಂಕ್ಷಿ ಿ

ಹೆಷರು

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರರ ರಂಭ.-

(1)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು

ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವತನಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ

ಔನಾಾಟಔ

(ಎರಡನೇ ತಿದ್ಯದ ಡಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 2015 ಎೊಂದ್ಯ ಔರೆಯತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ಇದ್ಯ ಈ ಕ್ಯಡಲೇ ಜಾರಿಗೄ ಬರತಔಕ ದ್ಯದ .
11ಬಿ ರ ಔರಣಖಳನ್ನು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.

2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 24
(2020ರ ಅಕು ೇಬರ್ ಸತು ೊಂಬತು ನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ಔನಾಾಟಔ ವಿಶೇಶ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲಿಿ ಮೇದಲು
ರ ಔಟಿಷಲಾಗಿದೄ)
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದರ ವೇತನಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತಿ ಭತ್ಯೆ ಗಳ
(ತ್ತದ್ದದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2020ನೇ ಅಕು ೇಬರ್ ಸದಿನಾರನೇ ದಿನಾೊಂಔದಂದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿೊಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಡೆಯಲಾಗಿದೄ)
ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1956 (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಮತ್ತು ಔನಾಾಟಔ ಮಂತಿರ ಖಳ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ನ್ನು (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ 5) ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡಲು ೊಂದ್ಯ
ಅಧಿನಿಯಮ.
ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಔಡೆಖಳಂತ್ಯ ಔನಾಾಟಔವು, ರಾಜ್ಯ ದ ಜ್ನತ್ಯಯ ಆರೇಖಯ ಮತ್ತು ಸಣಕಾಸಿನ
ಮಲೆ ತಿೇರ ವಾದ ಸಂಕೇಣಾ ರಿಣಾಮವುೊಂಟ್ಟಮಾಡಿರು ಕರನಾ ರೇಗಾಣು (ಕೇವಿಡ್-19)
ಸ್ಥೊಂಕಾರ ಮಿಔ ರೇಖದೇೊಂದಿಗೄ ಹೊೇರಾಡುತಿು ರುವುದರಿೊಂದ;
ಮತ್ತು ಕರನಾ ರೇಗಾಣು (ಕೇವಿಡ್-19) ಸ್ಥೊಂಕಾರ ಮಿಔ ರೇಖವು ಶಿೇಗರ ರಿಹಾರ ಮತ್ತು
ನೆರವಿನ ಮಸತವ ನ್ನು ತೇರಿಸುತಿು ರುವುದರಿೊಂದ ಷದರಿ ಸ್ಥೊಂಕಾರ ಮಿಔ ರೇಖದ ಸರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ತಡೆಖಟು ಲು
ಮತ್ತು
ನಿಯಂತಿರ ಷಲು
ಕೆಲವು
ತ್ತತ್ತಾ
ಔರ ಮಖಳನ್ನು
ತ್ಯಗೄದ್ಯಕಳುು ವುದ್ಯ
ಅವಯ ವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;
ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಷನಿು ವವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಷಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತಿರ ಷಲು ಮುಕಯ ಮಂತಿರ , ಮಂತಿರ ,
ರಾಜ್ಯ
ಮಂತಿರ
ಮತ್ತು
ಉಮಂತಿರ , ಷಭಾತಿ, ಉಷಭಾತಿ, ಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ, ಉಷಭಾಧಯ ಕ್ಷ,
ವಿರೇಧಕ್ಷದ ನಾಯಔ ಷಕಾಾರದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ, ವಿರೇಧಕ್ಷದ ಮುಕಯ ಷಚೇತಔ, ವಿಧಾನ ಷಭೆ
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ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ರಿಶತಿು ನ ಷದಷಯ ರ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳನ್ನು ಔಡಿಮೄಗೊಳಿಸು ಮೂಲಔ
ಸಂನ್ನಮ ಲಖಳನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಯ ಅವಯ ಔವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;
ಇಲಿಿ
ಇನ್ನು ಮುೊಂದೄ ಕಂಡುಬರು ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ
ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1957ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಮ
2) ಮತ್ತು ಔನಾಾಟಔ ಮಂತಿರ ಖಳ ಸಂಬಳಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1957ರ ಔನಾಾಟಔ
ಅಧಿನಿಯಮ 5) ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ಯದ ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯುಔು ವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ;
ಇದ್ಯ ಭಾರತ ಖಣರಾಜ್ಯ ದ ಎಪ ತು ೊಂದನೇ ಶಾದಲಿಿ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿೊಂದ ಈ ಮುೊಂದಿನಂತ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಖತಔಕ ದ್ಯದ , ಎೊಂದರೆ :1. ಸಂಕ್ಷಿ ಿ ಹೆಷರು ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ರಂಭ .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ
ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು, ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನ್ನನ್ನ
(ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಎೊಂದ್ಯ ಔರೆಯತಔಕ ದ್ಯದ .
(2) ಇದ್ಯ 2020ರ ಏನಆರ ಲ್ 1ನೇ ದಿನದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೄ ಬರತಔಕ ದ್ಯದ .
3ಎ ರ ಔರಣನ್ನು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದೇೊಂದಿಗೄ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೄ.
4. ತುಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೊಳಿಸು ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಯಾವುದ ತೊಂದರೆ ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಷಕಾಾರವು, ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲಿಿ
ರ ಔಟಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಅಥವಾ ಆದವದ ಮೂಲಔ ತೊಂದರೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವಯ ಔ
ಹಾಗೂ ಷಮಂಜ್ಷವೄೊಂದ್ಯ ತನಗೄ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ
ಅಸಂಖತಲಿ ದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ರಚಿಷಬಹುದ್ಯ:
ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ನಅರ ರಂಭವಾದ ದಿನಾೊಂಔದಿೊಂದ ಎರಡು ಶಾಖಳು
ಮುಕಾು ಯವಾದ ತರುವಾಯ ಈ ರ ಔರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅೊಂಥ ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಅಥವಾ
ಆದವನ್ನು ಹೊರಡಿಷತಔಕ ದದ ಲಿ .
ಮತ್ತು ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು ರ ಔಟಿಸುವುದಕೆಕ ಮೇದಲು ಷಕಾಾರದ ಮೂಲಔ
ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಷಪ ಷ್ು ೇಔರಣ ಅಥವಾ ಷಕಾಾರದ ಯ ಸರಣೆಖಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ಲಿಿ ,
ಅವುಖಳನ್ನು
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಖಳ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಹೊರಡಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೊಂದ್ಯ
ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .
5. ನಿರಷನ ಮತ್ತಿ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- (1) ಔನಾಾಟಔ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಖಳು,
ನಿವೃತಿು ವತನಖಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನ್ನನ್ನ (ತಿದ್ಯದ ಡಿ) ಅಧಾಯ ದವ,
2020ನ್ನು (2020ರ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಾಯ ದವ 4) ಈ ಮೂಲಔ ನಿರಷನಗೊಳಿಷಲಾಗಿದೄ.
(2) ಅೊಂಥ ನಿರಷನವು ಏನೇ ಳಗೊೊಂಡಿದದ ರೂ ಷದರಿ ಅಧಾಯ ದವದ ಮೂಲಔ
ತಿದ್ಯದ ಡಿಯಾದಂತ್ಯ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದದ ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದ
ಔರ ಮನ್ನು ಕೈಗೊೊಂಡಿದದ ರೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ತಿದ್ಯದ ಡಿಯಾದಂತ್ಯ ಅದನ್ನು ಮೂಲ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೄ ಎೊಂದ್ಯ ಭಾವಿಷತಔಕ ದ್ಯದ .

ಔನಾಾಟಔ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರ ಆದಶಾನ್ನಸ್ಥರ ಮತ್ತು
ಅರ ಹೆಷರಿನಲಿಿ
ಕೆ.ದಾವ ರಔನಾಥಬಾಬ್ಲ್
ಷಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ,
ಸಂಷದಿೇಯ ಯ ಹಾರಖಳು ಮತ್ತು
ಶಾಷನ ರಚ್ನೆ ಇಲಾಖ್ಯ

